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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.
11a. Temari general comú per grups de classificació quan les places ofertadas es proveeixin
mitjançant el sistema d’oposició o de concurs
oposició
Totes les convocatòries de places que es proveeixin mitjançant el sistema de selecció d’oposició o de concurs oposició contindran un temari
comú i un temari específic. Els temaris específics es determinen en les bases específiques de
cada convocatòria. Els temaris comuns en funció
del grup de classificació, són els que a continuació es relacionen:
TEMARI GENERAL PER GRUPS DE
CLASSIFICACIÓ
Temari general per a les convocatòries de places
del grup A
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18.- La Prevenció de riscos laborals. Organització de l’activitat preventiva a l’Ajuntament de
Sabadell: funcions i responsabilitats.
Temari general per a les convocatòries de places
del grup B
1.- La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.
2.- El poder legislatiu, el poder executiu i el
poder judicial: estructura a l?estat espanyol.
3.- Organització territorial de l’Estat. Les
Comunitats Autònomes i els seus Estatuts.
4.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La
Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de
govern.
5.- El municipi. Organització municipal. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris. Competències.
6.- Les hisendes locals.

3.- La protecció de dades personals a l’Ajuntament de Sabadell. El document de seguretat
de les dades personals. Les instruccions d’ús de
les eines informàtiques i telemàtiques de l’Ajuntament de Sabadell.
4.- La Prevenció de riscos laborals. Organització de l’activitat preventiva a l’Ajuntament de
Sabadell: funcions i responsabilitats.
Temari general per a les convocatòries de places
del grup E
1.- La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.
2.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La
Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de
govern.
Sabadell, 21 de novembre de 2006
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7.- L’acte administratiu. Concepte. Elements.
Actes nuls i anul·lables. Procediment administratiu. Fases. Notificació.
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3.- El poder legislatiu, el poder executiu i el
poder judicial: estructura a l’Estat espanyol.

8.- La contractació administrativa. Classes de
contractes. La selecció del contractista. Drets i
deures del contractista i de l’Administració.

SABADELL

4.- Organització territorial de l’Estat. Les
comunitats autònomes i els seus Estatuts.

9.- L’activitat de foment. Convenis i subvencions.

5.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La
Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de
govern.

10.- Organització i funcionament de l’Ajuntament de Sabadell.

1.- La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.
2.-. El Tribunal Constitucional. Funcions.

6.- El règim local espanyol: principis constitucionals i regulació jurídica. Relacions entre ens
territorials. L’autonomia local.
7.- El municipi. Organització municipal. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris. Competències.
8.- Les hisendes locals.
9.- Submissió de l’Administració a la llei.
Fonts del dret públic. La llei: classes. El reglament: classes. Potestat reglamentària a l’àmbit
local.
10.- L’acte administratiu. Concepte. Elements.
Actes nuls i anul·lables. Procediment administratiu. Fases. Notificació.
11.- Revisió dels actes administratius: d’ofici i en via de recurs administratiu. El recurs contenciós-administratiu.
12.- La contractació administrativa. Classes
de contractes. La selecció del contractista. Drets
i deures del contractista i de l’Administració.
13.- L’activitat de foment. Convenis i subvencions.
14.- El servei públic local. Formes de prestació
dels serveis públics. La gestió directa i la indirecta.
15.-. Els béns de les Entitats locals. El domini
públic. Els béns patrimonials de les Entitats
locals.
16.- Organització i funcionament de l’Ajuntament de Sabadell.
17.- La protecció de dades personals a l’Ajuntament de Sabadell. El document de seguretat
de les dades personals. Les instruccions d’ús de
les eines informàtiques i telemàtiques.

11.- La protecció de dades personals a l’Ajuntament de Sabadell. El document de seguretat
de les dades personals. Les instruccions d’ús de
les eines informàtiques i telemàtiques.
12.- La Prevenció de riscos laborals. Organització de l’activitat preventiva a l’Ajuntament de
Sabadell: funcions i responsabilitats.
Temari general per a les convocatòries de places
del grup C
1.- La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.
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ANUNCIO
del Ayuntamiento de Sabadell, sobre provisión
de plazas.
En data 30 de juny de 2006, la Junta de Govern Local ha aprovat les bases específiques que
regiran diferents processos selectius corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació Parcial 2006
i que es relacionen a continuació. Durant el termini d’exposició pública de les bases reguladores
d’aquest processos, tal i com s’estableix als articles 112.3 i 112.4 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal
al servei de les entitats locals en la nova redacció donada pel decret 144/1994, de 14 de juny,
no s’han presentat al·legacions, quedant per tant
aprovades de forma definitiva.

2.- El poder legislatiu, el poder executiu i el
poder judicial: estructura a l’Estat espanyol.
3.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La
Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de
govern.
4.- El municipi. Organització municipal. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris. Competències.
5.- Les hisendes locals.
6.- Organització i funcionament de l’Ajuntament de Sabadell
7.- La protecció de dades personals a l’Ajuntament de Sabadell. El document de seguretat
de les dades personals. Les instruccions d’ús de
les eines informàtiques i telemàtiques.
8.- La Prevenció de riscos laborals. Organització de l’activitat preventiva a l’Ajuntament de
Sabadell: funcions i responsabilitats.
Temari general per a les convocatòries de places
del grup D
1.- La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.
2.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La
Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de
govern.

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ DE 6 PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTE/A
Convocatòria COA1/06 Tècnic/a Superior en
Arquitectura
És objecte de les presents bases regular el
procés selectiu per proveir 6 places de tècnic/a
superior en arquitectura, del grup de classificació
A, sotsescala tècnica, classe superior, escala d’administració especial, que es regirà per les bases
específiques següents:
1a. Distribució del nombre de places.
De les 6 places convocades 5 corresponen al
torn lliure i 1 correspon al torn reservat a persones amb discapacitat.
2a. Condicions dels aspirants.
A més de les condicions exposades a la base
general segona, els aspirants han complir els
requisits específics següents:
1. Tenir el títol de llicenciat/da en Arquitectura.
2. A efectes d’exempció per realitzar la prova
de català cal acreditar el nivell de suficiència de
català (certificat C) de la Secretaria de Política
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Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels
reconeguts per aquesta com a equivalents.
3. Els drets d’examen per aquesta convocatòria es fixen en 26 euros.
3a. Procés selectiu.
El procediment de selecció és el de concursoposició.
4a. Temari específic.
Tema 1.- Decret legislatiu 1/2005 de 26 de
Juliol. Objecte i principis generals de l’actuació
urbanística.
Tema 2.- Administracions amb competències
urbanístiques. Òrgans urbanístics de la Generalitat.
Tema 3.- Regim urbanístic: classificació del
sòl i la qualificació del sòl al planejament.
Tema 4.- Plans directors urbanístics.
Tema 5.- Plans d’ordenació municipal. Determinacions. Documentació.
Tema 6.- Programes d’actuació urbanística
municipal.
Tema 7.- Plans parcials urbanístics. Concepte,
determinacions i documentació.
Tema 8.- Plans especials urbanístics: Tipus.
Concepte, determinacions i documentació. Plans
de millora urbana. Concepte, determinacions i
documentació.
Tema 9.- Catàleg de béns protegits. Ordenances municipals.
Tema 10.- Formulació i tramitació de les figures de planejament.
Tema 11.- Drets i deures de les persones propietàries.
Tema 12.- Competències dels ajuntaments
d’acord amb el Decret legislatiu 1/2005 de 26 de
juliol.
Tema 13.- Efectes de l’aprovació de les figures
del planejament..
Tema 14.- El pla general de Sabadell. El tractament dels creixements.
Tema 15.- El pla general de Sabadell. El tractament dels sistema d’espais públics.
Tema 16.- El pla general de Sabadell. El tractament del sòl urbà.
Tema 17.- El pla general de Sabadell. El tractament del sistema viari.
Tema 18.- El pla general de Sabadell. El tractament dels equipaments.
Tema 19.- El pla general de Sabadell. Protecció i tractament del sòl no urbanitzable.
Tema 20.- Legitimació d’expropiacions per
raons urbanístiques.
Tema 21.- La determinació del valor del sòl
a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor
cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió. Concepte d’execució urbanística. Tramitació dels instruments de gestió urbanística
Tema 22.- Valoracions i supòsits indemnitzadors.
Tema 23.- Procediment de taxació conjunta
Tema 24.- La disciplina urbanística. Protecció de la legalitat urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions.
Tema 25.- Sistemes d’actuació urbanística. El
projecte de reparcel·lació.
Tema 26.- El sistema de compensació bàsica.
Tema 27.- El sistema de compensació per
concertació.
Tema 28.- El sistema de cooperació.
Tema 29.- Sectors d’urbanització prioritària.
Tema 30.- Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge.
Tema 31.- Formes d’adquisició de béns patrimonials.
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Tema 32.- El dret de superfície.
Tema 33.- Drets de tempteig i retracte.
Tema 34.- Les llicències urbanístiques.
Tema 35.- La parcel·lació urbanística.
Tema 36.- Les ordres d’execució i els supòsits
de ruïna.
Tema 37.- L’ordenança municipal reguladora
de l’edificació. Condicions exteriors de les edificacions.
Tema 38.- L’ordenança municipal reguladora
de l’edificació. Condicions interiors de les edificacions.
Tema 39.- Infraccions urbanístiques i sancions i òrgans competents.
Tema 40.- El codi tècnic de l’edificació de 28
de marc del 2006. Exigències bàsiques i classificació de documents.
Tema 41.- Concepte i contingut de l’estudi de
seguretat i salut i de l’estudi bàsic de seguretat
i salut.
Tema 42.- Nivell d’habitabilitat exigit als
habitatges. Conceptes i definicions
Tema 43.- Promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Itineraris
adaptats. Itineraris practicables.
Tema 44.- L’ordenança municipal de sistemes
de captació d’energia solar.
Tema 45.- Instal·lacions elèctriques en edificis.
Nivells d’electrificació de les secci-ons. Criteris
d’elecció de conductors i tubs protectors. Posada
a terra i sistemes de protecció.
Tema 46.- Instal·lacions de llauneria, materials: avantatges i inconvenients de cada tipus.
Execució de la instal·lació. Normes per a la fàcil inspecció, conser-vació i reparació.
Tema 47.- Control de qualitat en l’edificació.
Característiques, mitjans, serveis, camps d’intervenció. Previsió i prevenció de riscos. Assaigs
i rebuda de materials. Concepte de qualitat. El
binomi cost-qualitat.
Tema 48.- Prevenció d’incendis en edificis. El
foc i la seva classificació. Classifica-ció dels materials en relació a la combustibilitat. Protecció
d’elements es-tructurals contra el foc. Dotació
d’elements per a la prevenció i extinció del foc.
Tema 49.- L’elaboració de pressupostos.
Anàlisi general de costos i control. Els components bàsics dels costos: mà d’obra, materials,
maquinària, costos directes. L’estat d’amidaments, concepte d’unitat d’obra, formes de definició.
Tema 50.- Pintures, tipus i mètodes d’aplicació
segons els elements per revestir.
Tema 51.- Acústica. Materials aïllants. Aïllament entre locals i confort interior.
Tema 52.- Tipologia de tancaments exteriors
d’edificis. Criteris per a l’elecció.
Tema 53.- Impermeabilitzacions de cobertes,
façanes i soterranis.
Tema 54.- Les cobertes planes dels edificis.
Tipus. Construcció. Manteniment.
Tema 55.- Les cobertes inclinades dels edificis.
Tipus. Construcció. Manteniment.
Tema 56.- Fusteria interior i exterior. Materials. Manteniment.
Tema 57.- Fonamentacions. Descripció de
tipologies segons la naturalesa del terreny i les
característiques de les edificacions. Criteris
d’elecció i processos constructius.
Tema 58.- Sistemes estructurals. Materials
bàsics i tipologies. Criteris d’elecció segons característiques del edificis, situació i terminis
d’execució. Relació estructura-edifici. Processos constructius.

Tema 59.- Projectes d’urbanització. Documentació i tramitació.
Tema 60.- Esquema bàsic de control de les
obres d’urbanització. Activitats bàsiques.
Tema 61.- Sistemes de rec en l’espai públic
urbà.
Tema 62.- La xarxa urbana de sanejament.
Descripció de funcionament del sistema de sanejament.
Tema 63.- L’enllumenat en l’espai públic.
Criteris de disseny i de càlcul.
Tema 64.- Ferms i paviments urbans. La secció estructural del ferm.
Tema 65.- Descripció i funcions dels professionals que intervenen en la redacció i execució
dels projectes d’urbanització.
Tema 66.- Classificació dels arbres per a plantar-los a les ciutats.
Tema 67.- Plecs de condicions tècniques.
Concepte, funcions i continguts
Tema 68.- El pressupost d’obra. Les certificacions. Les Liquidacions.
Tema 69.- El mobiliari urbà.
Tema 70.- La supressió de barreres arquitectòniques en l’espai públic. Normativa vigent.
Tema 71.- Recollida pneumàtica de residus.
Funcions i descripció dels components.
Tema 72.- La contractació administrativa.
Elements dels contractes: subjectes, objecte i
causes.
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ DE 2 PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN ENGINYERIA
Convocatòria COA2/06 Tècnic/a Superior en
Enginyeria
És objecte de les presents bases regular el
procés selectiu per proveir 2 places de tècnic/a
superior en enginyeria, del grup de classificació
A, sotsescala tècnica, classe superior, escala d’administració especial, que es regirà per les bases
específiques següents:
1a. Distribució del nombre de places.
Les places convocades corresponen al torn
lliure.
2a. Condicions dels aspirants.
A més de les condicions exposades a la base
general segona, els aspirants han complir els
requisits específics següents:
1. Tenir el títol de llicenciat/da en Enginyeria Superior Industrial.
2. A efectes d’exempció per realitzar la prova
de català cal acreditar el nivell de suficiència de
català (certificat C) de la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels
reconeguts per aquesta com a equivalents.
3. Els drets d’examen per aquesta convocatòria es fixen en 26 euros.
3a. Procés selectiu.
El procediment de selecció és el de concursoposició.
4a. Temari específic.
Tema 1.- Decret legislatiu 1/2005 de 26 de
Juliol. Objecte i principis generals de l’actuació
urbanística.
Tema 2.- Administracions amb competències
urbanístiques. Òrgans urbanístics de la Generalitat.
Tema 3.- Règim urbanístic i classificació del
sòl.
Tema 4.- Plans d’ordenació municipal. Determinacions. Documentació.
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Tema 5.- Programes d’actuació urbanística
municipal.
Tema 6.- Plans parcials urbanístics. Documentació.
Tema 7.- Competències dels ajuntaments al
Decret legislatiu 1/2005 de 26 de Juliol.
Tema 8.- El pla general de Sabadell. El tractament dels creixements.
Tema 9.- El pla general de Sabadell. El tractament del sòl urbà.
Tema 10.- El pla general de Sabadell. Protecció i tractament del sòl no urbanitzable.
Tema 11.- Ordenança municipal reguladora
dels usos i activitats. Objecte, àmbit d’aplicació,
vigència i aspectes generals que regula.
Tema 12.- L’ordenança municipal de sistemes
de captació d’energia solar.
Tema 13.- Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental. Objecte, finalitats, àmbit d’aplicació i Règim
d’intervenció administrativa.
Tema 14.- Règim de l’autorització ambiental.
Objecte, contingut i tràmit.
Tema 15.- Règim de la llicència ambiental.
Objecte, contingut i tràmit.
Tema 16.- Revisió de l’autorització i la llicència ambiental.
Tema 17.- Règim de comunicació. Activitats
sotmeses.
Tema 18.- Sistemes de control, inspecció i
sanció de les activitats sotmeses a autorització
o llicència ambiental.
Tema 19.- Règim sancionador de la llei de la
intervenció integral de l’administració ambiental.
Tema 20.- Els projectes d’obres. Estructura
del projecte. El plec de clàusules administratives, generals i particulars.
Tema 21.- Elaboració i direcció d’estudis de
seguretat i salut: elaboració i continguts mínims.
El pla de seguretat i salut.
Tema 22.- Subministrament d’aigües: captacions i impulsions. Tipus de bombes i criteris
d’elecció.
Tema 23.- Instal·lacions hidràuliques. El fenomen de la cavitació. Concepte de cop d’ariet hidràulic i sistemes de protecció.
Tema 24.- Subministrament d’aigües: avaluació de necessitats. Dipòsits i xarxes de distribució.
Tema 25.- Conduccions de subministrament
d’aigües: materials. Tipus de juntures. Muntatge
de canonades.
Tema 26.- Xarxes de sanejament. Tipus de
juntures i conduccions. Dimensió hidràulica i
mecànica. Costos de construcció i conservació.
Instal·lació completàries i especials de les xarxes de sanejament.
Tema 27.- Depuració d’aigües residuals urbanes. Procés. Dimensionament. Equips. Costos.
Tema 28.- Depuració d’aigües residuals. Interpretació d’anàlisis químiques i microbiologies
de l’aigua.
Tema 29.- Els residus sòlids urbans. Composició. Residus específics. Diferents formes de
gestió. Costos. El Programa de Gestió de Residus del Vallès Occidental.
Tema 30.- La recollida de les diferents fraccions dels residus municipals. Equipament per
a la recollida. Els contenidors soterrats. La recollida pneumàtica. Anàlisi d’eficiència i costos
específics.
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Tema 31.- Abocadors d’escombraries. Tipus.
Construcció. Controls. Costos d’inversió i explotació. Revisió dels projectes d’implantació i clausura d’abocadors.
Tema 32.- Tractament de residus en la construcció.
Tema 33.- Conservació de l’energia en el tractament de residus sòlids, urbans i industrials.
Costos.
Tema 34.- Energies renovables: energia eòlica. Tipus de molins de vent. Criteris de vitalitat.
Tema 35.- L’energia hidràulica. Funcionament
i problemàtica de les centrals hidroelèctriques.
Les minicentrals.
Tema 36.- Energies renovables: l’energia solar
tèrmica i fotovoltaica. Aplicacions i realitzacions.
Tema 37.- Energies renovables: la biomasa i
energia geotèrmica.
Tema 38.- Decret 21/2006 d’ecoeficiència i
codi tècnic de l’edificació RD 314/2006 “Habitatge sostenible” Impacte sobre el consum energètic.
Tema 39.- Càlcul de necessitats tèrmiques a
l’edifici. Consideracions a tenir en compte (tancaments, orientació, tec).
Tema 40.- Combustió. Poder calorífic d’un
combustible. Determinació del poder calorífic.
Aire necessari per a la combustió. Tipus de combustibles.
Tema 41.- La bomba de Calor. Principis de
funcionament. Aplicacions.
Tema 42.- Sistemes de calefacció. Tipus de
calefacció. Objecte de la calefacció i condicions
que ha de complir.
Tema 43.- Conservació de l’energia en un sistema de calefacció. La regulació automàtica.
Descripció. Òrgans de detecció per a la regulació.
Tema 44.- La seguretat de les instal·lacions de
calefacció. Principals mesures. El manteniment
preventiu.
Tema 45.- Generadors de vapor: sistemes i
instal·lacions automàtiques. Dispositius de seguretat.
Tema 46.- Instal·lacions de comptadors de gas.
Conceptes i aplicabilitat. Tipus de cogeneració
i rendiments.
Tema 47.- Especificatius estructurals de les
sales de calderes per als combustibles gasosos:
protecció del foc i accés a la sala. Altres requisits.
Tema 48.- El cicle frigorífic. Etapes. Diagrames representatius.
Tema 49.- Aire condicionat. Concepte. Descripció de funcionament. Sistemes més habituals.
Tema 50.- Electricitat. Instal·lació elèctrica.
Il·luminació. Conceptes. Producció d’energia
elèctrica.
Tema 51.- Reglament electrotècnic de baixa
tensió i instruccions complementaries: instal·lacions interiors o receptores.
Tema 52.- Instal·lacions interiors o receptores d’energia elèctrica. Proteccions contra contactes directes i indirectes.
Tema 53.- Instal·lacions elèctriques en locals
de pública concurrència. Prescripcions particulars.
Tema 54.- Instal·lacions elèctriques en locals
de característiques especials i prescripcions particulars en locals amb risc d’incendi o explosió.
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Tema 55.- L’enllumenat d’emergència. Sistemes i possibilitats.
Tema 56.- L’interruptor de protecció diferencial i el de protecció magnetotèrmica. Concepte
i funció.
Tema 57.- Sistemes de detecció i extinció
automàtica d’incendis.
Tema 58.- Càlcul de la carrega de foc i la seva
compatibilitat amb l’edifici. Punt d’inflamació
i potencia calorífica.
Tema 59.- Condicions de protecció contra
incendis en edificis. Normativa actual.
Tema 60.- Plans d’emergència. Vies d’evacuació. Resistència i estabilitat al foc dels elements
estructurals.
Tema 61.- Normativa aplicable per la prevenció de riscos laborals. Plans d’autoprotecció. Documents que formen part del pla d’autoprotecció.
Tema 62.- La inspecció periòdica de les instal·lacions. Objecte Procediment.
Tema 63.- Contaminació atmosfèrica. Marc
legal. Control de les emissions industrials a l’atmosfera a Catalunya. Efectes de la contaminació
atmosfèrica sobre la salut de les persones.
Tema 64.- El soroll. Principis físics. Principals
fons de soroll. Mesura del soroll. Problemàtica
social. Solucions tècniques i administratives.
Tema 65.- El so a les zones urbanes. Reverberació i decaïment. Barreres acústiques.
Tema 66.- L’Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats i Instal·lacions de Radiocomunicació.
Tema 67.- Instal·lacions en el subsòl de la via
pública. El marc competencial. La titularitat de
les xarxes. La planificació. L’execució. Els sistemes d’informació.
Tema 68.- La qualitat ambiental en les edificacions. El síndrome del edifici malalt.
Tema 69.- Condicions higienicosanitaries per
la prevenció i el control de la legionelosi. Normativa actual.
Tema 70.- Impactes ambientals de les activitats industrials. Criteris ambientals per establir
activitats en sòl urbà.
Tema 71.- Estudis d’avaluació d’impacte
ambiental. Marc legal i contingut.
Tema 72.- Promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Itineraris
adaptats. Itineraris practicables.
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ DE 8 PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET DE DIFERENTS ESPECIALITATS
Convocatòria COA4/06 Tècnic/a Superior en
Dret
És objecte de les presents bases regular el
procés selectiu per proveir 8 places de tècnic/a
superior en dret, en diferents especialitats, del
grup de classificació A, sotsescala tècnica, classe
superior, escala d’administració especial. grup
de classificació B, sotsescala tècnica, classe mitjana, escala d’administració especial. D’acord
amb la base general 6.1, apartat a) corresponent
al segon exercici, l’òrgan de selecció proposarà quatre temes per cada especialitat del temari
específic. Aquesta convocatòria es regirà per les
bases específiques següents:
1a. Distribució del nombre de places.
De les 8 places convocades 7 corresponen al
torn lliure i 1 es reserva al torn de promoció
interna, especialitat en dret local.
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2a. Condicions dels aspirants.
A més de les condicions exposades a la base
general segona, els aspirants han complir els
requisits específics següents:
1. Tenir el títol de llicenciat/da en Dret i complir els requisits específics següents:
2. A efectes d’exempció per realitzar la prova
de català cal acreditar el nivell de suficiència de
català (certificat C) de la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels
reconeguts per aquesta com a equivalents.
3. Els drets d’examen per aquesta convocatòria es fixen en 26 euros.
4. Els aspirants que accedeixin pel torn de
promoció interna, a més de les condicions exposades a la base general segona i en les específiques de la convocatòria han de pertànyer al
grup de titulació B.
3a. Procés selectiu.
El procediment de selecció és el de concursoposició.
4a. Temari específic.
Especialitat en Dret Local:
Tema 1.- Els drets fonamentals, les llibertats
públiques i els drets socials i econòmics a la
Constitució Espanyola. Protecció i suspensió de
drets individuals.
Tema 2.- L’Administració Pública a la Constitució Espanyola. Principis d’actuació. El principi de legalitat a l’Administració Pública.
Tema 3.- El model espanyol d’organització
territorial: l’Estat autonòmic. Naturalesa jurídica i principis. La posició jurídicopolítica dels
ens locals.
Tema 4.- Les relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes: cooperació, col·laboració
i coordinació. Relacions entre llei estatal i llei
autonòmica.
Tema 5.- Òrgans de control depenents de
l’àmbit parlamentari: El Defensor del Poble i el
Síndic de Greuges; el Tribunal de Comptes i la
Sindicatura de Comptes. Objecte, àmbit d’actuació, funcionament, efectes del control.
Tema 6.- L’autonomia local a la Constitució:
especial referència a la doctrina de la garantia
institucional. Contingut subjectiu, objectiu i institucional de l’autonomia local a la Constitució
i en el dret bàsic estatal.
Tema 7.- La Carta europea d’autonomia local. El seu valor en el sistema de fonts del dret
espanyol. Els mitjans de reacció dels ens locals
davant possibles incompliments legislatius de la
Carta europea d’autonomia local.
Tema 8.- La tutela jurídica de l’autonomia
local. Les vies de reacció contra actes i reglaments. Les vies de reacció enfront de les lleis:
la qüestió d’inconstitucionalitat i els conflictes
de defensa de l’autonomia local.
Tema 9.- El sistema d’atribució de competències dels ens locals. Els serveis mínims obligatoris. Les activitats complementàries.
Tema 10.- El municipi (I). Trets generals:
formes d’organització, elements definitoris,
potestats atribuïdes.
Tema 11.- El municipi (II). Règims municipals especials. Particular referència al règim de
municipi de gran població.
Tema 12.- El municipi (III). Relacions entre
els òrgans necessaris i òrgans complementaris
municipals: delegació, desconcentració. La descentralització. El cartipàs municipal.

Núm. 4776 – 7.12.2006

Tema 13.- El municipi (IV). Règim jurídic dels
òrgans col·legiats municipals. Règim de sessions.
Actes i certificacions.
Tema 14.- La moció de censura i la qüestió de
confiança en l’àmbit local.
Tema 15.- L’estatut dels membres electes de
les corporacions locals. Accés a la informació
municipal per part dels regidors.
Tema 16.- La província. Funcions i organització.
Tema 17.- La comarca. Funcions i organització. Relacions entre comarca i municipi en la
prestació de serveis.
Tema 18.- Comunitats de municipis, mancomunitats i consorcis. Naturalesa, funcions i règim jurídic.
Tema 19.- Els organismes autònoms locals i
les entitats públiques empresarials. Règim jurídic.
Tema 20.- Els convenis de cooperació interadministrativa a l’àmbit local: naturalesa, regulació
i tipologia.
Tema 21.- L’encomanda o encàrrec de gestió
a l’Administració local.
Tema 22.- La relació jurídico-administrativa.
Subjectes. Relacions de dret administratiu. Personificació i capacitat jurídico-pública.
Tema 23.- La potestat administrativa. Potestats reglades i discrecionals. Discrecionalitat i
conceptes jurídics indeterminats. Control de la
discrecionalitat.
Tema 24.- Procediment administratiu (I). La
iniciació del procediment: Classes. Presentació
de sol·licituds, escrits i comunicacions. Esmena
i millora de sol·licituds. Els registres administratius. Els drets dels ciutadans en la Llei 30/1992,
de 26 de novembre.
Tema 25.- Procediment administratiu (II).
Terminis: còmput, ampliació i tramitació d’urgència. Ordenació. Instrucció. Intervenció dels
interessats, prova i informes. La resolució del
procediment: contingut, motivació.
Tema 26.- Procediment administratiu (III).
Formes de terminació del procediment. La terminació convencional. La manca de resolució
expressa: el règim del silenci administratiu. El
desistiment i la renúncia. La caducitat.
Tema 27.- Ús de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics a les administracions públiques. Relacions jurídiques i documents
administratius electrònics, informàtics i telemàtics, i regulació dels elements que els doten de
seguretat jurídica. Introducció i ús de la signatura electrònica a les administracions públiques.
Tema 28.- Eficàcia de l’acte administratiu. La
notificació de l’acte. Demora i retroactivitat.
Executivitat i executorietat. L’execució dels
actes administratius. Suspensió de l’executivitat dels actes.
Tema 29.- Invalidesa de l’acte administratiu.
Revisió dels actes. Recursos administratius i jurisdiccionals contra els actes dels ens locals. Especificitat de la recurribilitat dels actes en el Text
refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Tema 30.- El procés contenciós administratiu (I): àmbit de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu. Els òrgans jurisdiccionals competents en relació amb l’activitat dels ens locals.
Les parts del procés. Òrgans locals competents
per exercir accions judicials i disposar la defensa
jurídica corporativa.
Tema 31.- El procés contenciós administratiu (II): activitat administrativa impugnable. La

inactivitat de l’administració, l’execució d’actes
ferms i de la via de fet. La impugnació indirecta de disposicions generals.
Tema 32.- La potestat sancionadora (I). Principis de l’exercici de la potestat sancionadora.
La tipificació d’infraccions i sancions establerta en ordenança local. Mesures sancionadores
administratives.
Tema 33.- La potestat sancionadora (II). El
procediment sancionador i les seves garanties.
Prescripció i caducitat. L’execució de les sancions.
Tema 34.- La responsabilitat patrimonial de
l’Administració pública. Els pressupòsits de la
responsabilitat. Danys rescabalables. L’acció i
el procediment administratiu en matèria de responsabilitat.
Tema 35.- La responsabilitat patrimonial de
l’Administració local per danys causats per contractistes i concessionaris.
Tema 36.- L’expropiació forçosa. Objecte,
subjectes, causa expropiandi, procediment expropiatori.
Tema 37.- Contractes de les administracions
públiques (I): La contractació pública a l’àmbit
de la Unió Europea. Classes de contractes contemplats a les directives comunitàries. Criteris
de la jurisprudència europea sobre procediments
d’adjudicació. La trasposició del dret europeu
al dret intern: llei estatal i modificacions de la
mateixa.
Tema 38.- Contractes de les administracions
públiques (II): Disposicions generals. Classes de
contractes. Requisits per contractar amb l’Administració: capacitat i solvència de les empreses,
classificació i registre d’empreses, garanties.
Tema 39.- Contractes de les administracions
públiques (III): Actuacions relatives a la contractació: Actuacions preparatòries i tramitació
dels expedients. Plecs de clàusules i de prescripcions. Procediments i formes d’adjudicació.
Perfecció i formalització dels contractes. Prerrogatives de l’Administració.
Tema 40.- Contractes de les administracions
públiques (IV): Execució i modificació dels contractes. La revisió de preus. L’extinció dels contractes. La cessió dels contractes i la subcontractació. El Registre Públic de Contractes.
Tema 41.- Contractes de les administracions
públiques (V): El contracte d’obres. Disposicions generals: preparació; contracte de concessió d’obres públiques; publicitat comunitària i
procediments d’adjudicació. Execució. Modificació. Extinció: compliment i resolució. Execució d’obres per la mateixa Administració.
Tema 42.- Contractes de les administracions
públiques en particular (VI): El contracte de
gestió de serveis públics. Actuacions administratives preparatòries. Procediments i formes
d’adjudicació. Execució. Modificació. Efectes i
extinció: compliment i resolució.
Tema 43.- Contractes de les administracions
públiques (VII): El contracte de subministrament. Normes generals. Publicitat comunitària.
Procediments i formes d’adjudicació. Execució.
Modificació. Extinció: compliment i resolució.
Tema 44.- Contractes de les administracions
públiques (VIII): Els contractes de consultoria
i assistència, i de serveis. Actuacions administratives preparatòries. Publicitat comunitària.
Procediments i formes d’adjudicació. Execució. Modificació. Extinció: compliment i resolució.
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Tema 45.- Contractes de les administracions
públiques (IX): Els contractes privats. Especial referència als contractes artístics. Procediments i formes d’adjudicació. Execució. Incidències.
Tema 46.- Obra pública local. Obres ordinàries i obres d’urbanització. Tipus d’obres. El
projecte d’obres: elaboració, aprovació, modificació. Direcció d’obres.
Tema 47.- L’ordenació urbanística. Marc normatiu. Principis del dret urbanístic. El sistema
de planejament urbanístic. La llicència urbanística.
Tema 48.- Activitat local d’ordenació i intervenció administrativa: Principis. Ordenances i
bans. Llicències. Ordres individuals de manament. Ordenació sectorial i autoritzacions reglamentades.
Tema 49.- Activitat local de foment i promoció d’activitats culturals i socials: convenis, subvencions i acció concertada. Règim jurídic de les
subvencions locals.
Tema 50.- Exercici d’activitats econòmiques
pels ens locals en règim de lliure concurrència:
principis i procediment.
Tema 51.- Serveis públics locals (I): principis.
Establiment, prestació i supressió. Serveis mínims obligatoris i essencials reservats.
Tema 52.- Serveis públics locals (II): formes
de gestió directa. Principis generals. La gestió
directa ordinària. La gestió directa per mitjà
d’organització especial. Els organismes autònoms. L’entitat pública empresarial local. Les
societats mercantils amb capital íntegrament
públic.
Tema 53.- Serveis públics locals (III): formes
de gestió indirecta. Principis generals. La concessió. La gestió interessada. El concert. Les
societats mercantils i cooperatives amb capital
mixt.
Tema 54.- Patrimoni dels ens locals (I): béns
que integren el patrimoni. Tipologia. Alteració
de la qualificació jurídica dels béns.
Tema 55.- Patrimoni dels ens locals (II): Tràfic
jurídic dels béns. Adquisició. Alienació i cessió.
Tema 56.- Patrimoni dels ens locals (III): utilització i aprofitament dels béns. Utilització dels
béns de domini públic. Utilització dels béns patrimonials. Aprofitament dels béns comunals.
Adscripció de béns.
Tema 57.- Patrimoni dels ens locals (IV):
conservació, protecció i defensa dels béns. Conservació. Prerrogatives i accions de defensa respecte dels béns. Exercici d’accions.
Tema 58.- El padró municipal. Règim de gestió. Règim de comunicació de dades a altres Administracions. Padró municipal i estrangeria.
Tema 59.- La protecció de dades personals:
règim jurídic i els seus àmbits subjectiu, objectiu i formal d’aplicació. Drets dels afectats i règim sancionador. Les mesures de seguretat dels
fitxers automatitzats dels ens públics que continguin dades de caràcter personal.
Tema 60.- El terme municipal. Alteracions del
terme: classes i règim jurídic.
Tema 61.- Funció pública local (I): estructura
i organització de la funció pública local. Classes
de personal.
Tema 62.- Funció pública local (II): sistemes
de selecció de personal al servei dels ens locals.
Provisió de llocs de treball. La plantilla i la relació de llocs de treball.
Tema 63.- Funció pública local (III): drets i
deures del personal al servei dels ens locals.
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Situacions administratives. Règim d’incompatibilitats del personal al servei dels ens locals.
Tema 64.- Funció pública local (IV): el règim
disciplinari del personal al servei de l’Administració local. Marc legal. Infraccions i sancions.
Procediment.
Tema 65.- El règim jurídic del personal laboral
de les administracions públiques. Sistemes de
selecció. El contracte indefinit. Altres modalitats contractuals aplicables. Incidència en l’àmbit
local.
Tema 66.- La Llei de Prevenció de Riscos
Laborals. Reglaments en matèria de prevenció
de riscos. Aplicabilitat i particularitats en l’àmbit
de l’Administració local.
Tema 67.- Hisendes locals (I): L’autonomia
financera local. Ingressos dels ens locals. Tipologia i règim jurídic. Ingressos de dret públic i
dret privat.
Tema 68.- Hisendes locals (II). Les ordenances fiscals. Contingut, procediment, sistema de
recursos.
Tema 69.- Hisendes locals (III): La relació
jurídica tributària. Concepte, naturalesa i elements. Fases de la gestió tributària.
Tema 70.- Hisendes locals (IV). Els impostos
locals. Tipologia. Especialitats en la gestió tributària municipal en l’IAE i l’IBI: relacions
entre l’Administració estatal i l’Administració
local. La recaptació municipal.
Tema 71.- Hisendes locals (V): Contribucions
especials. Taxes i preus públics.
Tema 72.- Hisendes locals (VI): El pressupost
de les corporacions locals. Regulació pressupostària de les corporacions locals. Estructura del
pressupost. Elaboració i aprovació. Endeutament local: la Llei d’estabilitat pressupostària
i la seva aplicació a l’Administració local.
Especialitat en funció pública i relacions laborals:
Tema 1.- L’Estatut de la Funció Pública a
Catalunya. Marc constitucional, estatutari i legal.
Tema 2.- L’estructura i organització de la funció pública local. El personal al servei de les
entitats locals.
Tema 3.- L’estructura i organització dels funcionaris propis de les entitats locals. Especial referència a la policia local.
Tema 4.- El personal eventual: les funcions
directives i d’assessorament especial de les entitats locals. Els funcionaris amb habilitació de
caràcter nacional.
Tema 5.- El personal laboral: per temps indefinit, de durada determinada, a temps parcial i
amb altres modalitats contractuals.
Tema 6.- Efectes de la infracció de la normativa reguladora de la contractació temporal.
Tema 7.- Instruments bàsics per a la classificació i organització del personal: plantilla, relació de llocs de treball i catàleg de llocs de treball.
Tema 8.- Instruments bàsics per a la classificació i organització del personal: oferta pública d’ocupació. Plans d’ocupació.
Tema 9.- L’accés a la funció pública. Principis i règim jurídic vigent.
Tema 10.- Els sistemes de selecció del personal al serveis de les corporacions locals: els funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
Tema 11.- Els sistemes de selecció del personal al serveis de les corporacions locals: els funcionaris de carrera i els funcionaris interins.
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Tema 12.- Els sistemes de selecció del personal al serveis de les corporacions locals: el personal laboral per temps indefinit i el personal
laboral temporal.
Tema 13.- La promoció professional dels funcionaris/ries locals.
Tema 14.- Els sistemes de provisió de llocs de
treball aplicables a les entitats locals.
Tema 15.- La mobilitat, permuta i transferència dels funcionaris/ries.
Tema 16.- La remoció del lloc de treball dels
funcionaris/ries. La discrecionalitat en la remoció.
Tema 17.- La formació a les organitzacions.
La formació com a eina estratègica.
Tema 18.- La planificació de la formació.
Fases per l’elaboració d’un pla de formació.
Tema 19.- Formes de participació en el pla de
formació per part dels diferents estaments de
l’organització. El paper dels sindicats.
Tema 20.- L’avaluació de la formació: avaluació del procés i avaluació dels resultats. Anàlisi de l’impacte.
Tema 21.- El sistema retributiu aplicable a la
funció pública local. Límits pressupostaris.
Tema 22.- Les retribucions variables dels funcionaris de l’Administració Local.
Tema 23.- Criteris a tenir en compte i discrecionalitat de l’Administració en l’assignació dels
nivells de complement de destí. Consolidació del
complement de destí i grau personal del personal
funcionari.
Tema 24.- El Capítol I del pressupost municipal. Contingut i característiques essencials.
Bases d’execució del pressupost en referència
al Capítol I.
Tema 25.- La valoració de llocs de treball com
a part del sistema de determinació de les retribucions del personal.
Tema 26.- Les indemnitzacions per raó del
servei. Conceptes d’indemnització.
Tema 27.- El temps de treball dels funcionaris/
ries de l’Administració Local. Horaris, jornades
i descansos del personal de les entitats locals.
Tema 28.- Drets del personal al servei de les
entitats locals: permisos i llicències.
Tema 29.- El règim d’incompatibilitats del
personal al servei de les entitats locals.
Tema 30.- Situacions administratives. Concepte i modalitats. Legislació aplicable. Competència per declarar-les.
Tema 31.- El servei actiu. Serveis especials.
Serveis en altres administracions. Expectativa
de destí.
Tema 32.- L’excedència voluntària. L’excedència forçosa. L’excedència en casos de violència de gènere. Conceptes i supòsits.
Tema 33.- Situacions de serveis especials,
suspensió de funcions, expectativa de destinació. Reingrés al servei actiu i canvis de situació
administrativa dels funcionaris locals. Situacions administratives.
Tema 34.- El règim disciplinari dels funcionaris de l’Administració Local. Especial consideració de la policia local.
Tema 35.- El procediment disciplinari dels
funcionaris de les entitats locals.
Tema 36.- El règim disciplinari del personal
laboral de l’Administració Local. L’acomiadament disciplinari. Causes, requisits i procediment.
Tema 37.- L’extinció del contracte de treball
per causes tècniques, organitzatives, productives o econòmiques.
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Tema 38.- Prevenció de riscos laborals: drets
i obligacions. Serveis de Prevenció
Tema 39.- Responsabilitats i sancions en matèria de prevenció de riscos laborals.
Tema 40.- Deures del personal al servei de les
Entitats locals.
Tema 41.- Participació dels empleats públics
i dels seus representants en la seguretat i salut
laboral a les entitats locals i en especial a l’Ajuntament de Sabadell.
Tema 42.- L’avaluació de riscos laborals i la
planificació de l’activitat preventiva a l’Ajuntament de Sabadell.
Tema 43.- Procediment de coordinació de les
activitats empresarials vigents a l’Ajuntament
de Sabadell. Els recursos preventius.
Tema 44.- Manuals d’autoprotecció: documents que el conformen i implantació del Pla
d’Emergència.
Tema 45.- Normativa bàsica del procediment
per l’elecció dels representants del personal
laboral.
Tema 46.- El mandat representatiu: durada,
pròrroga, extinció.
Tema 47.- Competències i drets dels representants del personal laboral. Garanties en l’exercici
de la representació.
Tema 48.- La representació sindical. Les seccions sindicals d’empresa. Drets de les seccions
sindicals. Els delegats de les seccions sindicals.
Tema 49.- Representació del personal funcionari a l’Administració local. La llibertat sindical
dels funcionaris públics.
Tema 50.- La representació del personal laboral a l’Administració local. La coexistència de
dos models de representació. Els òrgans de representació del personal laboral.
Tema 51.- Els òrgans de representació del
personal funcionari. Les juntes i els delegats de
personal. Constitució, composició i durada del
mandat.
Tema 52.- El dret de reunió dels funcionaris
i del personal laboral. Limitacions al dret de
reunió.
Tema 53.- La negociació col·lectiva del personal laboral.
Tema 54.- Subjectes de la negociació col·lectiva del personal laboral. Representacions negociadores. Les parts del conveni col·lectiu d’àmbit d’empresa.
Tema 55.- Àmbit dels convenis col·lectius. El
conveni col·lectiu com a pacte vinculant. Eficàcia
general del conveni. Els convenis col·lectius
extra estatutaris. Pactes amb eficàcia limitada.
Tema 56.- La negociació col·lectiva del personal funcionari. El marc normatiu de la negociació d’aquesta negociació. L’objecte de la
negociació col·lectiva del personal funcionari.
Matèries excloses de l’obligatorietat de negociació. Matèries de negociació obligatòria.
Tema 57.- Finalització del procés de negociació col·lectiva del personal funcionari. El resultat de la negociació: acords i pactes. La mediació i la determinació unilateral de les condicions
de treball.
Tema 58.- Registre, dipòsit i publicació del
conveni col·lectiu del personal laboral i dels
acords i pactes de condicions de treball dels funcionaris.
Tema 59.- El dret de vaga dels empleats a
l’Administració Local.
Tema 60.- El règim de previsió del personal
al servei de les entitats locals. Afiliació. Altes,
baixes i variació de dades.
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Tema 61.- La incapacitat temporal. Especial
referència al règim del personal funcionari.
Tema 62.- La jubilació i la incapacitat permanent. Revisió de les incapacitats.
Tema 63.- Les prestacions per desocupació a
l’àmbit de l’Administració Local.
Tema 64.- La protecció de dades personals.
Obligació del seu compliment en l’àmbit del
personal dels ens locals.
Tema 65.- La normativa sobre promoció de
la conciliació de la vida familiar i laboral de les
persones treballadores.
Tema 66.- Planificació estratègica de les polítiques de recursos humans.
Tema 67.- La comunicació interna com a eina
de les polítiques de recursos humans.
Tema 68.- L’Ajuntament de Sabadell i les
principals àrees que el conformen. El cartipàs
municipal.
Tema 69.- Indicadors d’eficàcia i d’eficiència
en recursos humans. Els quadres de comandament.
Tema 70.- La funció directiva i la potestat de
direcció a l’Administració Local. El model directiu a les entitats locals.
Tema 71.- Les polítiques de motivació del
personal: la carrera professional a les entitats
locals.
Tema 72.- El model de gestió per competències. Aspectes generals.
Especialitat en Dret Urbanístic:
Tema 1.- La distribució competencial en matèria urbanística: Constitució. Estatut d’Autonomia de Catalunya. Pronunciaments del Tribunal Constitucional.
Tema 2.- Principis del sistema urbanístic català. Panorama general de la matèria urbanística: de les lleis d’eixampla a eina d’intervenció
i regulació del mercat del sòl.
Tema 3.- La Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre
règim del sòl i valoracions. Trets generals. Modificacions sofertes en el procés de liberalització del mercat del sòl.
Tema 4.- El Decret Legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’urbanisme. Trets generals. En especial, les innovacions introduïdes per la Llei 10/2004, de 24
de desembre.
Tema 5.- El desplegament reglamentari de la
legislació urbanística. Reglaments autonòmics
i estatals: règim d’aplicació.
Tema 6.- L’organització de l’Administració
urbanística a Catalunya: paper de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals. Les entitats urbanístiques especials. La condició d’administració actuant.
Tema 7.- Concepte de sòl urbà. Concepte de
solar. Concepte de nucli de població. Serveis urbanístics.
Tema 8.- Concepte de sòl destinat a sistemes.
Règim jurídic de la seva obtenció. Concepte
d’aprofitament urbanístic: el dret a l’aprofitament. El dret a la justa distribució de beneficis
i càrregues: àmbit d’aplicació.
Tema 9.- El règim jurídic del sòl urbà. Criteris
de classificació i característiques. Drets i deures
dels propietaris.
Tema 10.- El règim jurídic del sòl urbanitzable. Criteris de classificació i característiques.
Drets i deures dels propietaris.
Tema 11.- El règim jurídic del sòl no urbanitzable. Criteris de classificació i característiques.

Drets i deures dels propietaris. Els projectes
d’actuacions en sòl no urbanitzable.
Tema 12.- Dret transitori sobre règim urbanístic del sòl al Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol.
Tema 13.- Règim d’ús provisional del sòl.
Tema 14.- El planejament territorial i urbanístic. Sistema de relacions.
Tema 15.- Els plans directors urbanístics.
Tema 16.- El pla d’ordenació urbana municipal. Tipologia, contingut i determinacions.
Tema 17.- El programa d’actuació urbanística
municipal.
Tema 18.- El pla parcial. Tipologia, contingut
i determinacions.
Tema 19.- El pla especial urbanístic i el pla de
millora urbana. Tipologia, contingut i determinacions.
Tema 20.- Dret transitori de les figures de
planejament al Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol. Tractament de les funcions de l’antic estudi de detall en la nova legislació urbanística.
Tema 21.- Actes preparatoris per a la formulació del planejament urbanístic. La suspensió
de llicències.
Tema 22.- La tramitació de l’aprovació del
planejament. Iniciativa, formulació, aprovació
i publicació.
Tema 23.- Autonomia local i àmbit supramunicipal: esfera d’interessos de l’Administració
local i de l’Administració autonòmica en l’aprovació del planejament.
Tema 24.- Facultats de l’Administració autonòmica en l’aprovació definitiva del planejament: tipologia de pronunciaments a adoptar.
Tema 25.- La problemàtica de la publicació
íntegra del planejament urbanístic: validesa i
eficàcia del pla.
Tema 26.- Vigència, modificació i revisió del
planejament urbanístic.
Tema 27.- La participació ciutadana en el
planejament urbanístic.
Tema 28.- Efectes del planejament sobre els
usos i obres preexistents. El règim de fora d’ordenació i de volum i ús disconforme.
Tema 29.- L’urbanisme i la sostenibilitat mediambiental. Avaluació ambiental i planejament
urbanístic.
Tema 30.- Les reserves de sòl per habitatge
protegit. Regulació jurídica.
Tema 31.- Supòsits indemnitzatoris. La modificació del planejament urbanístic. L’anul·lació
de llicències. Les vinculacions singulars.
Tema 32.- La gestió urbanística: concepte.
Requisits per a l’execució del planejament.
Tema 33.- El polígon d’actuació urbanística.
El sector. Concepte, delimitació, requisits.
Tema 34.- La urbanització. Costos d’urbanització. Urbanització simultània a l’edificació:
règim jurídic.
Tema 35.- Els sistemes d’actuació urbanística. Enumeració de modalitats i trets generals.
Tema 36.- La reparcel·lació: objecte, criteris
i regles de definició de drets.
Tema 37.- El projecte de reparcel·lació. Contingut, tramitació i aprovació. Efectes de l’aprovació del projecte.
Tema 38.- La modalitat de compensació bàsica. Iniciativa i funcionament.
Tema 39.- La modalitat de compensació per
concertació. Iniciativa i funcionament.
Tema 40.- La modalitat de cooperació. Iniciativa i funcionament.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Tema 41.- Les entitats urbanístiques col·laboradores. Naturalesa i tipologia.
Tema 42.- La junta de compensació. Règim
jurídic. Funcions. Creació i funcionament.
Tema 43.- Les quotes d’urbanització. Concepte i règim jurídic. L’afecció real.
Tema 44.- Aspectes registrals de la reparcel·lació: inscripció del projecte. Règim dels drets
i càrregues de les finques aportades.
Tema 45.- El sistema d’expropiació. Procediment. La taxació individualitzada i la taxació
conjunta.
Tema 46.- L’expropiació aïllada. Supòsits.
Règim jurídic.
Tema 47.- La cessió de vial prèvia a l’edificació. Casos que procedeix. Règim jurídic.
Tema 48.- Valoracions expropiatòries: valoració del sòl i valoració d’altres drets.
Tema 49.- Reversió de béns expropiats.
Tema 50.- Obtenció anticipada de sistemes.
L’ocupació directa. La cessió anticipada.
Tema 51.- Els sectors d’urbanització prioritària.
Tema 52.- El patrimoni municipal de sòl i
habitatge. Adquisició, gestió i destí dels béns.
Tema 53.- La constitució de dret de superfície sobre sòl públic.
Tema 54.- El règim de cessió i alienació de sòl
públic.
Tema 55.- Els drets de tempteig i retracte.
Tema 56.- L’obligació d’edificar. El registre
municipal de solars.
Tema 57.- Les llicències urbanístiques. Concepte. Competències. Règim jurídic.
Tema 58.- La parcel·lació urbanística. Concepte. Llicència de parcel·lació.
Tema 59.- El deure urbanístic de conservació.
Les ordres d’execució. La declaració de ruïna.
Tema 60.- Protecció de la legalitat urbanística.
Procediments. Administració actuant.
Tema 61.- Ordres de suspensió d’obres. Restauració de la realitat física alterada.
Tema 62.- Infraccions i sancions en matèria
urbanística.
Tema 63.- Dret penal i urbanisme. Els il·lícits
penals contra l’ordenació del territori.
Tema 64.- Obres públiques i urbanisme. Plans
i projectes d’obres. Obres locals ordinàries i
obres d’urbanització. El projecte d’urbanització. La llicència urbanística i les infrastructures
públiques.
Tema 65.- Protecció ambiental i urbanisme.
Espais naturals protegits i planejament urbanístic. Règim d’intervenció ambiental en les activitats i llicència urbanística.
Tema 66.- Domini públic i urbanisme. Afectació dels béns pel planejament urbanístic. Béns
públics i aprofitament urbanístic. Règim de les
llicències urbanístiques en domini públic.
Tema 67.- Remodelació i urbanisme. La remodelació de barris: legislació autonòmica vigent. Instruments de gestió.
Tema 68.- Habitatge i urbanisme. Promoció
pública d’habitatge. Els règims de protecció
oficial. Requisits dels promotors, usuaris i habitatges. Adjudicacions, transmissions, desqualificacions.
Tema 69.- Habitatge i urbanisme. El control
de l’habitabilitat dels habitatges. La primera ocupació.
Tema 70.- El text refós del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell: principis, criteris i estructura del planejament urbanístic
municipal.
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Tema 71.- El text refós del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell: tractament dels
sistemes tractament de les àrees de transformació d’ús, tractament del sòl no urbanitzable.
Tema 72.- El text refós del Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell: normativa de
desenvolupament.
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ DE 2 PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN ECONOMIA
Convocatòria COA5/06 Tècnic/a Superior en
Economia.
És objecte de les presents bases regular el
procés selectiu per proveir 2 places de tècnic/a
superior en economia, del grup de classificació
A, sotsescala tècnica, classe superior, escala d’administració especial, que es regirà per les bases
específiques següents:
1a. Distribució del nombre de places.
Les places convocades corresponen al torn
lliure.
2a. Condicions dels aspirants.
A més de les condicions exposades a la base
general segona, els aspirants han complir els
requisits específics següents:
1. Tenir el títol de llicenciat/da en Economia
i/o en Direcció i Administració d’Empreses o
equivalent.
2. A efectes d’exempció per realitzar la prova
de català cal acreditar el nivell de suficiència de
català (certificat C) de la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels
reconeguts per aquesta com a equivalents.
3. Els drets d’examen per aquesta convocatòria es fixen en 26 euros.
3a. Procés selectiu.
El procediment de selecció és el de concursoposició.
4a. Temari específic.
Tema 1.- El sector públic. Justificacions i
objectius de l’activitat econòmica del sector
públic. Origen i camp d’actuació.
Tema 2.- El tipus d’interès. La corba de rendibilitat. El tipus d’interès fix. Tipus d’interès
variable.
Tema 3.- El tractat de la Unió Europea. Les
institucions de la Unió Europea.
Tema 4.- Aspectes bàsics del pressupost de la
Unió Europea. Estructura dels pressupost. Els
recursos propis i les despeses comunitàries. El
procediment d’aprovació.
Tema 5.- La Unió Europea: la Unió Econòmica i Monetària. El sistema monetari europeu.
L’euro. El Banc Central Europeu.
Tema 6.- Les polítiques públiques. Anàlisi,
execució i avaluació de polítiques públiques. Els
indicadors de gestió.
Tema 7.- La participació del ciutadà en la
definició de polítiques públiques. La participació
ciutadana local. Els pressupostos participatius.
Tema 8.- Indicadors de necessitats socials.
Indicadors demogràfics. Indicadors socioeconòmics. Altres indicadors.
Tema 9.- El pressupost públic. Concepte i
classes. Principis pressupostaris. Pressupost i
activitat econòmica.
Tema 10.- El finançament de l’acció pública.
El sistema fiscal. L’autonomia financera en relació amb la distribució competencial. Les polítiques d’endeutament.
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Tema 11.- Ingressos públics. Sistema tributari.
L’impost. Impostos principals. Efectes econòmics. Altres ingressos.
Tema 12.- Fiscalitat i medi ambient. Impostos mediambientals. La intervenció mitjançant
subsidis.
Tema 13.- Despesa pública. Concepte i classificació. Efectes econòmics. El multiplicador de
la despesa.
Tema 14.- La racionalització de la despesa
pública. El pressupost per programes. Concepte
i tècnica.
Tema 15.- Avaluació i selecció d’inversions
públiques. Tècniques més usuals. La determinació dels costos i beneficis socials. Relació amb
la programació financera.
Tema 16.- La comptabilitat pública. El Pla
general de comptabilitat pública. El principis
comptables de la comptabilitat pública. Funcionament del model comptable de PGCP.
Tema 17.- La comptabilitat analítica. Mètodes d’assignació de costos. L’aplicació de la
comptabilitat analítica en el sector públic. Relació amb el pressupost per programes.
Tema 18.- Provisió de béns públics locals.
Naturalesa i demanda de béns públics. Teorema de la descentralització.
Tema 19.- El nou paper dels governs locals en
una societat globalitzada.
Tema 20.- L’administració territorial a Espanya. El model d’Estat de la Constitució i els
estatuts d’autonomia.
Tema 21.- L’Administració local a Espanya:
estructura, competències, participació en la
despesa pública.
Tema 22.- El paper de l’Administració local
de segon grau a Espanya.
Tema 23.- Les finances locals. Principis bàsics
i fonts normatives. Volum i importància dins del
sector públic.
Tema 24.- La imposició municipal. Imposició
directa i indirecta.
Tema 25.- L’endeutament municipal. Modalitats i regulació. Els plans de sanejament.
Tema 26.- Les subvencions i transferències del
Govern central a les finances locals. Classes i
efectes. El cas espanyol.
Tema 27.- Les subvencions i transferències
dels governs autonòmics a les finances locals. El
fons de cooperació municipal de Catalunya. El
PUOS.
Tema 28.- Anàlisi comparativa del finançament de l’Administració local a Europa.
Tema 29.- Gestió dels tributs locals: liquidació
i inspecció, recaptació en període voluntari, la
recaptació en període executiu.
Tema 30.- Taxes i las seves classes. Règim
Jurídic. Règim de càlcul i aprovació de les tarifes
dels serveis públics. Preus públics.
Tema 31.- Les contribucions especials. Règim
jurídic.
Tema 32.- Els impostos locals. L’Impost sobre Béns Immobles.
Tema 33.- L’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Tema 34.- L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Tema 35.- L’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres.
Tema 36.- L’Impost sobre l’Increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Tema 37.- El pressupost en les corporacions
locals. Regulació pressupostària de les corpo-
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racions locals. La Llei general pressupostària:
principis generals.
Tema 38.- La Llei d’estabilitat pressupostària i la seva aplicació a l’Administració local.
Tema 39.- Estructura i formació del pressupost en les corporacions locals. Elaboració, tramitació i aprovació.
Tema 40.- El pressupost de les corporacions
locals: bases d’execució, nivells de vinculació i
les modificacions de crèdit.
Tema 41.- Règim jurídic de la despesa pública
local de l’Estat espanyol. La regulació legal i els
límits de la despesa pública local. L’interventor
de fons. L’ordenació de la despesa. El dipositari
de fons. L’ordenació de pagaments.
Tema 42.- La instrucció de comptabilitat per
a l’Administració local. Àmbit d’aplicació, contingut i objectius. Comptabilitat pressupostària
i comptabilitat financera.
Tema 43.- La comptabilitat pressupostària i
de gestió (ICAL): el pressupost d’ingressos; el
pressupost de despeses.
Tema 44.- Lectura dels resultats econòmicofinancers de l’Administració local. El romanent
de tresoreria. El resultat pressupostari. El resultat comptable.
Tema 45.- El compte general de l’entitat local: delimitació, formació, documentació complementaria, aprovació, rendició de comptes.
Tema 46.- Altre informació comptable: Informació a subministrar al Ple de l’entitat, als òrgans de gestió i a altres entitats públiques.
Tema 47.- Pla General de comptabilitat pública adaptat a l’administració local: model
normal, parts que la composen i principis comptables.
Tema 48.- Del model normal dels sistema
d’informació comptable per l’Administració
Local II: Immobilitzat, normes de valoració, inventari, correccions valoratives, amortitzacions,
provisions, pèrdues irreversible, adscripció de
bens i altres formes d’adquisició i/o cessió d’immobilitzat.
Tema 49.- Del model normal dels sistema
d’informació comptable per l’Administració
Local III: Pagaments a justificar: concepte, seguiment i control, comptabilització de les operacions pròpies dels pagaments a justificar.
Tema 50.- Del model normal dels sistema
d’informació comptable per l’Administració
Local IV: Bestretes de caixa fixa: concepte, seguiment i control, comptabilització de les operacions pròpies de les bestretes de caixa fixa.
Tema 51.- Del model normal dels sistema
d’informació comptable per l’Administració
Local V: Remanents de crèdit.
Tema 52.- Del model normal dels sistema
d’informació comptable per l’Administració
Local VI: Projectes de despeses i finançament
afectat.
Tema 53.- Comptes anuals, normes d’elaboració, parts que la integren.
Tema 54.- La memòria a la nova instrucció de
comptabilitat de les administracions locals: parts
que la composen.
Tema 55.- Anàlisi dels estats economicofinancers. Anàlisi de balanços. Anàlisi patrimonial anàlisi financera. Anàlisi econòmica. Anàlisi de
rendibilitat.
Tema 56.- El control de l’activitat financera
de les corporacions locals. El control extern. El
Tribunal de Comptes i els òrgans de fiscalització de les comunitats autònomes.
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Tema 57.- El control intern en l’Administració
local. Sistemes i classes de control. Anàlisi de la
normativa vigent.
Tema 58.- Control de caràcter financer. Normes d’auditoria en el sector públic. Altres tipus
de control.
Tema 59.- L’auditoria com a principal eina del
control financer. Les diferents fases en el procés d’auditoria.
Tema 60.- Les classes d’auditoria en el sector
públic. Definició i objectius.
Tema 61.- Els programes de treball d’auditoria. Definició i principals procediments en la
revisió del balanç de situació dels ens locals.
Tema 62.- Circuit en la tramitació de la despesa: procediment administratiu i control intern.
Tema 63.- Circuit en la tramitació de l’ingrés:
procediment administratiu i control intern.
Tema 64.- El personal de les entitats locals i
la seva relació amb el pressupost local.
Tema 65.- Els diferents models de gestió dels
serveis i activitats públiques locals. Avantatges
i inconvenients. El règim econòmic i financer.
Tema 66.- El béns de les entitats locals. concepte i classificació. Règim Jurídic. Alteració de
la qualificació dels béns. Prerrogatives de les
entitats locals respecte dels seus béns i l’inventari.
Tema 67.- Intervenció dels Ens Locals. Activitat privada; principis i límits. Mitjans d’intervenció. Règim jurídic de les llicències.
Tema 68.- El Crèdit Local. Destinació. Forma d’instrumentar-lo. Avals. Operacions de
Tresoreria. Operacions de crèdit dels Organismes Autònoms i Societats municipals.
Tema 69.- Tramitació de les operacions de
crèdit a llarg termini. Autorització. Límits. L’Estalvi net i el coeficient d’endeutament. Els plans
de sanejament.
Tema 70.- El pressupost per programes. Anàlisi especials de PPBS. El pressupost de base
zero.
Tema 71.- El contracte d’obres. El contracte de gestió de serveis públics. El contracte de
subministrament.
Tema 72.- La contractació administrativa:
subhasta, concurs i adjudicació directa: concepte
i òrgan competent. Fiances.
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ DE 3 PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE GESTIÓ
Convocatòria COA6/06 Tècnic/a Superior de
Gestió
És objecte de les presents bases regular el
procés selectiu per proveir 3 places de tècnic/a
superior de gestió, del grup de classificació A,
sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala d’administració especial, que es
regirà per les bases específiques següents:
1a. Distribució del nombre de places.
De les 3 places convocades 2 corresponen al
torn lliure i 1 correspon al torn reservat a persones amb discapacitat.
2a. Condicions dels aspirants.
A més de les condicions exposades a la base
general segona, els aspirants han complir els
requisits específics següents:
1. Tenir títol de llicenciat/da.
2. A efectes d’exempció per realitzar la prova
de català cal acreditar el nivell de suficiència de

català (certificat C) de la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels
reconeguts per aquesta com a equivalents.
3. Els drets d’examen per aquesta convocatòria es fixen en 26 euros.
3a. Procés selectiu.
El procediment de selecció és el de concursoposició.
4a. Temari específic.
Tema 1. L’Administració pública: concepte i
principis. La divisió de poders i l’estat de dret:
el dret administratiu.
Tema 2. El principi de legalitat. L’activitat
discrecional de l’Administració. Control de la
discrecionalitat. La desviació de poder.
Tema 3. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia de les fonts. Principis constitucionals.
Tema 4. El reglament: concepte i classes de
reglaments. Fonaments i límits de la potestat reglamentària.
Tema 5. El costum. Els principis generals del
dret. La jurisprudència i la doctrina.
Tema 6. La relació juridicoadministrativa:
concepte i elements. La personalitat jurídica de
les administracions públiques.
Tema 7. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica
i capacitat d’obrar.
Tema 8. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.
Tema 9. L’organització administrativa: principis. L’òrgan administratiu: concepte, elements
i naturalesa. Classes d’òrgans. Els òrgans col·legiats.
Tema 10. La competència administrativa:
concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d’atribució.
Tema 11. Les relacions interorgàniques. La
jerarquia administrativa. La delegació, l’advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
Tema 12. L’eficàcia de l’acte administratiu:
principis generals. Executivitat de l’acte administratiu. La notificació i la publicació.
Tema 13. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple
dret, anul·labilitat. Convalidació.
Tema 14. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment
administratiu comú: regulació.
Tema 15. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.
Tema 16. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius.
Tema 17. Els recursos administratius: objecte
i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. Les
reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils
i laborals.
Tema 18. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa i regulació. El recurs contenciós administratiu: les parts, capacitat
processal, legitimació, representació i defensa.
Tema 19. Actes impugnables. La sentència en
el procediment contenciós. Execució. Recursos.
El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.
Tema 20. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial.
L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de
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les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
Tema 21. 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. Classificació dels contractes i
règim jurídic.
Tema 22. La selecció del contractista: formes
i procediments d’adjudicació. Contingut i efectes
dels contractes administratius: prerrogatives de
l’Administració. La revisió de preus i l’equilibri
financer. L’extinció dels contractes administratius: el compliment i la resolució.
Tema 23. Les formes d’activitat administrativa. L’activitat de limitació, arbitral, de servei
públic i de foment. Principals manifestacions.
Tema 24. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador.
Tema 25. L’expropiació forçosa: concepte,
fonament, subjectes i objecte. El contingut de
l’expropiació forçosa.
Tema 26. L’exercici de la potestat expropiatòria. Procediment general i procediments especials.
Tema 27. El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La
gestió directa. La gestió indirecta.
Tema 28. La concessió. Domini públic i privat de l’Administració: règim jurídic i naturalesa.
Ús del domini públic.
Tema 29. Poder públic i organització. La ciència de l’administració: objecte i metodologia.
L’anàlisi de les polítiques públiques.
Tema 30. L’evolució històrica del pensament
organitzatiu. Principals paradigmes teòrics.
Tema 31. Disseny i execució de les polítiques
públiques. Teories de la decisió.
Tema 32. El màrqueting de serveis a l’Administració pública. La qualitat dels serveis públics.
Tema 33. La direcció per objectius. Tècniques
bàsiques de control de projectes.
Tema 34. El comportament humà a les organitzacions. Teories sobre la motivació. Polítiques
de personal.
Tema 35. Organització i prestació de serveis.
El model divisional (les agències): les empreses
públiques, els organismes autònoms, els consorcis i les fundacions.
Tema 36. Relacions interorganitzatives i polítiques públiques. Actors, interessos i poder.
Tema 37. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de
gestió dels serveis públics.
Tema 38. Els processos de modernització a les
administracions públiques. La crisi del model
burocràtic. La cultura administrativa i la gestió
del canvi.
Tema 39. La funció directiva a les organitzacions. Particularitats de la funció gerencial a
l’Administració pública. El directiu públic.
Tema 40. El règim jurídic de la funció pública
espanyola. Les bases del règim estatutari dels
funcionaris públics: marc jurídic. El personal al
servei de les entitats locals.
Tema 41. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques.
Tema 42. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics.
Tema 43. Estadística: definició i conceptes
principals. Estadística descriptiva i estadística
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inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. La
distribució de freqüències.
Tema 44. Valors representatius d’una distribució unidimensional: la mitjana aritmètica, la
moda, la mediana. Mesures de dispersió d’una
distribució unidimensional: rang, percentil, variança i desviació tipus.
Tema 45. Concepte de probabilitat. Probabilitat condicionada. Concepte de variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues.
La distribució normal. Concepte de mostra
d’una població. Tipus de mostreig.
Tema 46. Sistemes d’informació per a la direcció i la gestió. Les organitzacions basades en
la informació. La informació com a recurs. Els
sistemes d’informació i la seva estructura.
Tema 47. Concepte, components i funcionament general d’un sistema informàtic. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius.
Tema 48. Tipus de sistemes informàtics. Grans
ordinadors. Xarxes locals o miniordinadors. Ordinadors personals. Tendències actuals d’arquitectures informàtiques per a organitzacions complexes.
Tema 49. Els sistemes d’informació de personal. La informació sobre el personal com a recurs de les polítiques de modernització.
Tema 50. Els sistemes d’informació econòmica. La comptabilitat pública general i de costos.
Sistema d’informació econòmica com a eina per
a una actuació eficient de les administracions.
Tema 51. El règim jurídic de la protecció de
dades de caràcter personal. Regulació estatal.
Tema 52. La planificació de la gestió pública.
El pressupost com a instrument de planificació,
d’administració i de gestió i com a mecanisme
general de coordinació. Finalitats del pressupost.
Evolució.
Tema 53. Les tècniques pressupostàries. Pressupost administratiu, funcional, de caixa i d’execució.
Tema 54. El pressupost per programes. El
pressupost base zero. Classificació de les despeses públiques: efectes limitatius.
Tema 55. Gestió per objectius en el procés
pressupostari: la determinació dels objectius.
Avaluació econòmica de projectes. L’establiment d’indicadors de seguiment.
Tema 56. El pressupost de les Entitats Locals.
Preparació, discussió i aprovació.
Tema 57. L’execució del pressupost de despeses. Procediment general: autorització, disposició, obligació i pagament.
Tema 58. Procediments especials d’execució
de la despesa. Procediment de pagament. Les
subvencions.
Tema 59. Els ingressos de les Entitats Locals.
El sistema de. finançament: evolució i situació
actual del finançament.
Tema 60. El pressupost d’ingressos de les
Entitats Locals: estructura i classificació.
Tema 61. Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències. Altres modificacions pressupostaries.
Tema 62. El dret tributari: concepte i contingut. Les fonts del dret tributari. Els principis de
l’ordenament tributari espanyol.
Tema 63. Els tributs: concepte, naturalesa. La
relació jurdicotributària. El fet imposable i
l’acreditació. Els elements personals del deute
tributari. L’exempció tributària.
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Tema 64. Els impostos: concepte i principis.
Els impostos directes. Els impostos indirectes.
Tema 65. Les ordenances fiscals. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.
Tema 66. Els mitjans de comunicació social.
Estructura i evolució. Cobertura i dependència.
Els grups de pressió i el control dels mitjans de
comunicació.
Tema 67. El sistema educatiu: estructura i característiques generals. La reforma del sistema
educatiu. Finançament. Especial referència a
l’àmbit de Catalunya.
Tema 68. El sistema sanitari: estructura i característiques generals. La sanitat pública a
Catalunya: dimensió, finançament i situació
actual.
Tema 69. El control pressupostari. El control
intern: la Intervenció Municipal.
Tema 70. El sector públic a Espanya i a Catalunya. Dimensió econòmica i social. Evolució.
Les empreses públiques.
Tema 71. Estructura social actual d’Espanya
i Catalunya: canvis i tendències demogràfiques.
Estratificació social. Moviments naturals. Migracions.
Tema 72. El mercat de treball a Espanya i a
Catalunya. Població activa, ocupació i atur.
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/
NA EN ARQUITECTURA
Convocatòria COB1/06 Tècnic/a Mitjà/na en
Arquitectura
És objecte de les presents bases regular el
procés selectiu per proveir 4 places de tècnic/a
mitjà/na en arquitectura, del grup de classificació
B, sotsescala tècnica, classe mitjana, escala d’administració especial, que es regirà per les bases
específiques següents:
1a. Distribució del nombre de places.
Les places convocades corresponen al torn
lliure.
2a. Condicions dels aspirants.
A més de les condicions exposades a la base
general segona, els aspirants han complir els
requisits específics següents:
1. Tenir el títol d’Arquitecte Tècnic/a.
2. A efectes d’exempció per realitzar la prova
de català cal acreditar el nivell de suficiència de
català (certificat C) de la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels
reconeguts per aquesta com a equivalents.
3. Els drets d’examen per aquesta convocatòria es fixen en 21 euros.
3a. Procés selectiu.
El procediment de selecció és el de concursoposició.
4a. Temari específic.
Especialitat en Urbanisme:
Tema 1.- Decret legislatiu 1/2005 de 26 de
juliol. Objecte i principis generals de l’actuació
urbanística.
Tema 2.- Administracions amb competències
urbanístiques. Òrgans urbanístics de la Generalitat.
Tema 3.- Règim urbanístic i classificació del
sòl.
Tema 4.- Plans directors urbanístics.
Tema 5.- Plans d’ordenació municipal. Determinacions. Documentació.
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Tema 6.- Programes d’actuació urbanística
municipal.
Tema 7.- Plans parcials urbanístics. Documentació.
Tema 8.- Plans especials urbanístics. Plans de
millora urbana.
Tema 9.- Catàleg de bens protegits. Ordenances municipals.
Tema 10.- Formulació i tramitació de les figures de planejament.
Tema 11.- Drets i deures de les persones propietàries.
Tema 12.- Competències dels ajuntaments al
Decret legislatiu 1/2005 de 26 de Juliol.
Tema 13.- Efectes de l’aprovació de les figures
del planejament.
Tema 14.- El pla general de Sabadell. El tractament dels creixements.
Tema 15.- El pla general de Sabadell. El tractament dels sistema d’espais públics.
Tema 16.- El pla general de Sabadell. El tractament del sòl urbà.
Tema 17.- El pla general de Sabadell. El tractament del sistema viari.
Tema 18.- El pla general de Sabadell. El tractament dels equipaments.
Tema 19.- El pla general de Sabadell. Protecció i tractament del sòl no urbanitzable.
Tema 20.- Sistemes d’actuació urbanística.
Tema 21.- La reparcel·lació.
Tema 22.- Compensació bàsica.
Tema 23.- Compensació per concertació.
Tema 24.- Cooperació.
Tema 25.- Sectors d’urbanització prioritària.
Tema 26.- Llicències urbanístiques.
Tema 27.- Parcel·lació urbanística.
Tema 28.- Ordres d’execució i supòsits de
ruïna.
Tema 29.- Procediments protecció de la legalitat urbanística.
Tema 30.- L’ordenança municipal reguladora
de l’edificació. Condicions exteriors de les edificacions.
Tema 31.- L’ordenança municipal reguladora
de l’edificació. Condicions interiors de les edificacions.
Tema 32.- Infraccions urbanístiques i sancions i òrgans competents.
Tema 33.- El codi tècnic de l’edificació 28 de
marc del 2006. Exigències bàsiques i classificació
de documents.
Tema 34.- Concepte i contingut de l’estudi de
seguretat i salut i de l’estudi bàsic de seguretat
i salut.
Tema 35.- Nivell d’habitabilitat exigit als
habitatges. Conceptes i definicions.
Tema 36.- Promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Itineraris
adaptats. Itineraris practicables.
Tema 37.- L’ordenança municipal de sistemes
de captació d’energia solar.
Tema 38.- Enderrocs, excavacions, entibacions, apuntalament i estintolaments. Precaucions i controls que s’han de tenir en compte per
a l’execució.
Tema 39.- Control de qualitat en l’edificació.
Característiques, mitjans, serveis, camps d’intervenció. Concepte de qualitat. Binomi cost- qualitat.
Tema 40.- Els plecs de condicions administratives generals, particulars i tècniques . Concepte,
funció i continguts.
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Tema 41.- L’elaboració de pressupostos. Anàlisi general de costos i control. Els components
bàsics dels costos: ma d’obra, material, maquinaria, costos directes. L’estat d’amidaments,
concepte unitat d’obra, formes de definició.
Tema 42.- Les certificacions. Les liquidacions.
Tema 43.- Planificació d’obres. Mètodes de
planificació i representació gràfica de programes, seguiment de l’obra, posada al dia del programa i accions connectares. Criteris a considerar en establir l’ordenació d’activitats.
Tema 44.- Prevenció d’incendis en edificis. El
foc i la seva classificació dels materials en relació
a la combustibilitat. Protecció d’elements estructurals contra el foc. Dotació d’elements per a la
prevenció i extinció del foc.
Tema 45.- La llei de prevenció de riscos laborals 31/1995. Objectius, àmbit i definicions. Drets
i obligacions. Servei de prevenció. Responsabilitats i sancions.
Tema 46.- El reglament dels serveis de prevenció. RD 39/1997, de 17 de gener i RD 604/
2006, de 19 de maig.
Tema 47.- La coordinació d’activitats empresarials. Aplicació del RD 171/2004 Procediment
de l’Ajuntament de Sabadell.
Tema 48.- El recurs preventiu. Concepte i
funcions. Criteris d’aplicació per a la presència
del recurs preventiu.
Especialitat en Conservació i Manteniment
d’Instal·lacions Esportives:
Tema 1.- Els projectes d’obres. Avantprojectes i estudis previs. Estructura del projecte.
Tema 2.- El control de qualitat en projectes
i obres.
Tema 3.- L’Execució i direcció d’obres.
Tema 4.- Directrius per a l’elaboració d’un pla
de manteniment d’instal·lacions esportives.
Tema 5.- El manteniment preventiu i correctiu d’equipaments.
Tema 6.- Criteris de manteniment i projecte
arquitectònic.
Tema 7.- Manteniment preventiu de cobertes.
Tema 8.- Manteniment preventius d’elements
metàl·lics.
Tema 9.- Manteniment d’elements de seguretat de les instal·lacions elèctriques.
Tema 10.- El tractament físic i químic de l’aigua de les piscines d’ús col·lectiu.
Tema 11.- L’ozó en la desinfecció de l’aigua
de les piscines d’ús col·lectiu.
Tema 12.- La seguretat a les piscines d’ús
col·lectiu.
Tema 13.- El reglament sanitari de les piscines d’ús col·lectiu.
Tema 14.- El manteniment integral de les
piscines d’ús col·lectiu.
Tema 15.- Mecanismes de control de la qualitat de l’aigua de les piscines d’ús col·lectiu. Tipologies, característiques i funcionalitat.
Tema 16.- Els paviments esportius.
Tema 17.- El manteniment dels paviments
dels camps de futbol. Gespa natural. Gespa
artificial. Sauló.
Tema 18.- Sistemes de drenatge dels terrenys
de joc d’espais esportius a l’aire lliure.
Tema 19.- El manteniment de sales i pavellons
esportius.
Tema 20.- El manteniment de pistes poliesportives i camps grans.
Tema 21.- Característiques tècnico-funcionals
dels camps poliesportius.

Tema 22.- Característiques tècnico-funcionals
de les sales i pavellons.
Tema 23.- Característiques tècnico-funcionals
de les pistes poliesportives.
Tema 24. Característiques tècnico-funcionals
de les piscines d’ús col·lectiu.
Tema 25.- La llei de prevenció de riscos laborals 31/1995. Objectius, àmbit i definicions.
Tema 26.- La llei de prevenció de riscos laborals 31/1995. Drets i obligacions.
Tema 27.- La llei de prevenció de riscos laborals 31/1995. Servei de prevenció. Responsabilitats i sancions.
Tema 28.- Prevenció de riscos laborals. Incidència a les instal·lacions esportives.
Tema 29.- Conceptes bàsics de seguretat i
higiene i prevenció d’accidents. Equips de protecció individual.
Tema 30.- Treballs en alçada i accés a espais
confinats.
Tema 31.- Les fitxes de seguretat dels llocs de
treball. Procediment d’elaboració i aplicació.
Tema 32.- Llei sobre policia de l’espectacle,
les activitats recreatives i els establiments públics
envers la seva aplicació en les instal·lacions esportives.
Tema 33.- L’energia a les instal·lacions esportives. El cost energètic i mesures de control.
Tema 34.- L’automatització i el control de
consums a les instal·lacions esportives.
Tema 35.- Instal·lacions d’ACS i climatitzacions d’espais esportius.
Tema 36.- L’energia solar. Aplicació a equipaments esportius. Calefacció i ACS.
Tema 37.- Pla per l’organització de la detecció de les necessitats de manteniment d’un equipament. Llistats de reconeixement i control de
les reparacions.
Tema 38.- La gestió de compres. Inventaris
i gestió del magatzem.
Tema 39.- La gestió del manteniment a través de la contractació d’empreses externes.
Tema 40.- L’enllumenat dels espais esportius.
Característiques principals i manteniment preventiu.
Tema 41.- L’acústica en els espais esportius.
Tema 42.- Prevenció i control de la legionel·losi als equipaments esportius.
Tema 43.- Normativa aplicable al manteniment de les instal·lacions tècniques dels equipaments.
Tema 44.- Barreres arquitectòniques i equipaments esportius.
Tema 45.- Les normes europees de material
esportiu.
Tema 46.- El PIEC (Pla director d’instal·lacions i d’equipaments esportius de Catalunya).
Objectius i desenvolupament bàsic en referència
a la normativa tècnica d’equipaments esportius.
Tema 47.- Pla de millora de les principals
instal·lacions esportives públiques de Sabadell
Tema 48.- Pla de millora i adequació de les
principals piscines públiques d’ús col·lectiu de
Sabadell.
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ DE 8 PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/
NA EN ENGINYERIA DE DIFERENTS ESPECIALITATS
Convocatòria COB2/06 Tècnic/a Mitjà/na en
Enginyeria
És objecte de les presents bases regular el
procés selectiu per proveir 8 places de tècnic/a
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mitjà/na en enginyeria, en diferents especialitats,
del grup de classificació B, sotsescala tècnica,
classe mitjana, escala d’administració especial.
D’acord amb la base general 6.1, apartat a) corresponent al segon exercici, l’òrgan de selecció
proposarà quatre temes per cada especialitat del
temari específic. Aquesta convocatòria es regirà
per les bases específiques següents:
1a. Distribució del nombre de places.
Les places convocades corresponen al torn
lliure.
2a. Condicions dels aspirants.
A més de les condicions exposades a la base
general segona, els aspirants han complir els
requisits específics següents:
1. Tenir el títol d’Enginyer/a Tècnic/a.
2. A efectes d’exempció per realitzar la prova
de català cal acreditar el nivell de suficiència de
català (certificat C) de la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels
reconeguts per aquesta com a equivalents.
3. Els drets d’examen per aquesta convocatòria es fixen en 21 euros.
3a. Procés selectiu.
El procediment de selecció és el de concursoposició.
4a. Temari específic.
Especialitat en Llicències d’Activitats:
Tema 1.- Decret legislatiu 1/ 2005 de 26 de
Juliol. Objecte i principis generals de l’actuació
urbanística. Òrgans urbanístics de la Generalitat.
Tema 2.- Règim urbanístic i classificació del
sòl.
Tema 3.- Plans d’ordenació municipal. Determinacions. Documentació.
Tema 4.- Plans parcials urbanístics. Documentació.
Tema 5.- Competències dels ajuntaments al
Decret legislatiu 1/2005 de 26 de Juliol.
Tema 6.- El pla general de Sabadell. El tractament dels creixements.
Tema 7.- El pla general de Sabadell. El tractament del sòl urbà.
Tema 8.- El pla general de Sabadell. Protecció
i tractament del sòl no urbanitzable.
Tema 9.- Ordenança municipal reguladora
dels usos i activitats. Objecte, àmbit d’aplicació,
vigència i aspectes generals que regula.
Tema 10.- L’ordenança municipal de sistemes
de captació d’energia solar.
Tema 11.- Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental. Objecte, finalitats, àmbit d’aplicació i Règim
d’intervenció administrativa.
Tema 12.- Règim de l’autorització ambiental.
Objecte, contingut i tràmit.
Tema 13.- Règim de la llicència ambiental.
Objecte, contingut i tràmit.
Tema 14.- Revisió de l’autorització i la llicència ambiental.
Tema 15.- Règim de comunicació. Activitats
sotmeses.
Tema 16.- Sistemes de control, inspecció i
sanció de les activitats sotmeses a autorització
o llicència ambiental.
Tema 17.- Règim sancionador de la llei de la
intervenció integral de l’administració ambiental.
Tema 18.- Concepte i contingut de l’estudi de
seguretat i salut i de l’estudi bàsic de seguretat
i salut.
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Tema 19.- Subministrament d’aigües: avaluació de necessitats. Dipòsits i xarxes de distribució.
Tema 20.- Xarxes de sanejament. Tipus de
juntures i conduccions. Dimensió hidràulica i
mecànica. Costos de construcció i conservació.
Instal·lacions completaries i especials de les
xarxes de sanejament.
Tema 21.- Depuració d’aigües residuals urbanes. Procés. Equip. Costos.
Tema 22.- Abocadors d’escombraries. Tipus.
Construcció. Controls. Costos d’inversió i explotació. Revisió dels projectes d’implantació i clausura d’abocadors.
Tema 23.- Els residus sòlids urbans. Composició. Residus específics. Diferents tipus de tractament .Tractament de residus en la construcció.
Tema 24.- Energies renovables: energia eòlica. L’energia solar tèrmica i fotovoltaica. la
biomasa i energia geotèrmica. Aplicacions i
realitzacions.
Tema 25.- L’energia hidràulica. Funcionament
i problemàtica de les centrals hidroelèctriques.
Les minicentrals.
Tema 26.- Càlcul de necessitats tèrmiques a
l’edifici. Consideracions a tenir en compte (tancaments, orientació, tec).
Tema 27.- Combustió. Poder calorífic d’un
combustible. Determinació del poder calorífic.
Aire necessari per a la combustió. Tipus de combustibles.
Tema 28.- La bomba de Calor. Principis de
funcionament. Aplicacions.
Tema 29.- Sistemes de calefacció. Tipus de
calefacció. Objecte de la calefacció i condicions
que ha de complir. La seguretat de les instal·lacions de calefacció. Principals mesures.
Tema 30.- Conservació de l’energia en un sistema de calefacció. La regulació automàtica.
Descripció. Òrgans de detecció per a la regulació.
Tema 31.- Generadors de vapor: sistemes i
instal·lacions automàtiques. Dispositius de seguretat.
Tema 32.- Instal·lacions de comptadors de gas.
Conceptes i aplicabilitat. Tipus de cogeneració
i rendiments.
Tema 33.- Especificatius estructurals de les
sales de calderes per als combustibles gasosos:
protecció del foc i accés a la sala. Altres requisits.
Tema 34.- El cicle frigorífic. Etapes. Diagrames representatius.
Tema 35.- Aire condicionat. Concepte. Descripció de funcionament. Sistemes mes habituals.
Tema 36.- Reglament electrotècnic de baixa
tensió i instruccions complementaries: instal·lacions interiors o receptores.
Tema 37.- Instal·lacions interiors o receptores d’energia elèctrica. Proteccions contra contactes directes i indirectes.
Tema 38.- Instal·lacions elèctriques en locals
de publica concurrència. Prescripcions particulars.
Tema 39.- Instal·lacions elèctriques en locals
de característiques especials i prescripcions particulars en locals amb risc d’incendi o explosió.
Tema 40.- L’enllumenat d’emergència. Sistemes i possibilitats. L’interruptor de protecció
diferencial i el de protecció magnetotèrmica.
Concepte i funció.
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Tema 41.- Sistemes de detecció i extinció
automàtica d’incendis.
Tema 42.-Càlcul de la carrega de foc i la seva
compatibilitat amb l’edifici. condicions de protecció contra incendis en edificis. Normativa
actual.
Tema 43.- Plans d’emergència. Vies d’evacuació. Resistència i estabilitat al foc dels elements
estructurals.
Tema 44.- Contaminació atmosfèrica. Marc
legal. Control de les emissions industrials a l’atmosfera a Catalunya. Efectes de la contaminació
atmosfèrica sobre la salut de les persones.
Tema 45.- El soroll. Principis físics Principals
fons de soroll. Mesura del soroll. Problemàtica
social. Solucions tècniques i administratives.
Tema 46.- Condicions tèrmiques i acústiques
exigibles als edificis. Decret 21/2006 d’ecoeficiència i codi tècnic de l’edificació RD 314/2006
”Habitatge sostenible”. Impacte sobre consum
energètic.
Tema 47.- Impactes ambientals de les activitats industrials. Criteris ambientals per establir
activitats en sòl urbà.
Tema 48.- Promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Itineraris
adaptats. Itineraris practicables.
Especialitat en Prevenció de Riscos Laborals:
Tema 1.- Condicions de treball i salut. Riscos.
Prevenció i protecció.
Tema 2.- Danys derivats del treball. Aspectes legals. Costos dels danys. Anàlisis estadístiques dels accidents laborals.
Tema 3.- Concepte i definició de seguretat.
Tècniques de seguretat. El concepte de risc i la
teoria de la causalitat.
Tema 4.- Risc greu i imminent. Marc legal.
Definició i criteris d’actuació.
Tema 5.- L’avaluació dels riscos laborals com
a eina d’activitat preventiva. Metodologia utilitzada a l’Ajuntament de Sabadell per a la detecció i l’avaluació dels riscos laborals.
Tema 6.- Inspeccions de seguretat i comunicats de riscos. Conceptes i objectius. Procediment del comunicat de riscos implantat a l’Ajuntament de Sabadell.
Tema 7.- Investigació d’accidents. Conceptes
i objectius. La investigació d’accidents com a
tècnica preventiva. Metodologia de la investigació d’accidents a l’Ajuntament de Sabadell.
Tema 8.- Senyalització en seguretat. Principis bàsics. Tipus de senyals. Normativa aplicable.
Tema 9.- Protecció col·lectiva i individual.
EPI. Definició. Funcions. Normativa específica.
Tema 10.- Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. RD 486/97.
Tema 11.- Risc elèctric. Efectes fisiològics.
Sistemes de protecció. Electricitat estàtica. Normativa.
Tema 12.- Anàlisi, avaluació i control de riscos
específics. Utilització dels equips de treball: màquines, instal·lacions i eines. RD 1.215/1997.
Tema 13.- Màquines. Definició. Aplicació del
RD 1.435/92 i les seves modificacions.
Tema 14.- Reglament d’emmagatzematge de
productes químics: Manipulació, emmagatzematge i transport del clor per a les piscines.
Tema 15.- Aplicacions DDD. Marc legal
d’aplicació. Obligacions i responsabilitats. Procediment d’actuació.
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Tema 16.- Treballs en alçada. Riscos i mesures
preventives. Normativa dels treballs en alçada
de l’Ajuntament de Sabadell.
Tema 17.- Prevenció i protecció contra incendis. Plans d’emergència i autoprotecció. Contingut i conceptes bàsics aplicables.
Tema 18.- Residus tòxics i perillosos. Mesures preventives d’eliminació i reducció de residus: amiant.
Tema 19.- Espais confinats. Definició. Mesures preventives.
Tema 20.- Higiene industrial. Aspectes generals. Conceptes i objectius. Toxicologia laboral
bàsica.
Tema 21.- Agents químics. Normativa legal
específica. Mesures i avaluació de la concentració ambiental al lloc de treball. Tècniques analítiques d’interès en higiene industrial. Mètodes
de control.
Tema 22.- Agents químics. Control de l’exposició: principis generales, accions sobre el focus
contaminant, accions sobre el medi de propagació. Ventilació: accions sobre l’individu.
Equips de protecció individual.
Tema 23.- Agents físics. Característiques,
efectes, avaluació i control.
Tema 24.- Il·luminació. Concepte. Avaluació
i mesures preventives.
Tema 25.- Soroll i vibracions. Característiques
físiques. Efectes. Mesura. Avaluació. Control.
EPI. Normativa legal específica.
Tema 26.- Ambient termohigromètric. Avaluació de l’exposició al fred i a la calor. Confort
tèrmic. Normativa aplicable.
Tema 27.- Radiacions no ionitzants. Radiacions ultraviolades, visibles, infraroges, làsers,
microones, radiofreqüències. Normativa aplicable.
Tema 28.- Agents cancerígens. Classificació.
Avaluació. Mesures preventives.
Tema 29.- Agents biològics. Classificació.
Avaluació. Mesures preventives.
Tema 30.- Conceptes bàsics en relació amb la
medicina del treball. Patologies d’origen laboral. Vigilància de la salut. Promoció de la salut
al lloc de treball.
Tema 31.- Treballadors especialment sensibles. Protocols d’actuació, normativa aplicable.
Normativa de canvis de llocs de treball per
motius de salut de l’Ajuntament de Sabadell.
Tema 32.- Ergonomia. Conceptes fonamentals. Classificació de l’ergonomia. Objectius.
Tema 33.- Condicions mediambientals en
ergonomia. Síndrome de l’edifici malalt: causes
i efectes per a la salut. Mesures preventives.
Tema 34.- Condició i disseny del lloc de treball. Anàlisi ergonòmica dels espais de treball
a les oficines.
Tema 35.- Treballs realitzats amb pantalles de
visualització de dades. Principis generals. Aspectes generals i específics dels llocs de treball amb
PVD. La normativa aplicable i el seu desenvolupament.
Tema 36.- Càrrega física de treball. Treball
dinàmic i estàtic. Metabolisme de treball. Avaluació dels riscos en les tasques relacionades amb
la manipulació manual de càrregues. Normativa
d’aplicació.
Tema 37.- Treball muscular. Postures de treball. Treballadors exposats a moviments repetitius. Factors de risc de l’aparell locomotor. Avaluació i prevenció.
Tema 38.- Càrrega mental de treball. Definició i característiques de la càrrega mental. Fac-
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tors determinants. Efectes per a la salut. Prevenció de la fatiga mental. La insatisfacció laboral
i les conseqüències per a l’individu.
Tema 39.- Factors de naturalesa psicosocial.
Conseqüències dels factors psicosocials nocius
i la seva avaluació.
Tema 40.- L’estrès i altres problemes psicosocials. Concepte, característiques i prevenció. Síndrome de Burnout. Concepte. Característiques
i prevenció. Mobbing. Concepte. Característiques i prevenció.
Tema 41.- Requisits del sistema de gestió de
prevenció de riscos laborals. El sistema de gestió.
La política. Funcions i responsabilitats en l’escala jeràrquica. Comunicació. Informació i formació. Pla de prevenció. Documentació. Control i registre.
Tema 42.- El reglament dels serveis de prevenció. RD 39/1997, de 17 de gener i RD 604/
2006, de 19 de maig.
Tema 43.- Participació dels treballadors. Els
delegats de prevenció. Comitè de seguretat i
salut. Reglament de funcionament del CSS de
l’Ajuntament de Sabadell.
Tema 44.- La Inspecció de Treball i la Seguretat Social. Atribucions. Funcions i actuacions
inspectores. Normativa aplicable.
Tema 45.- La coordinació d’activitats empresarials. Aplicació del RD 171/2004. Procediment
de l’Ajuntament de Sabadell.
Tema 46.- El recurs preventiu. Concepte i
funcions. Criteris d’aplicació per a la presència
del recurs preventiu.
Tema 47.- Formació i informació dels treballadors. Aspectes legals. Procediment de l’Ajuntament de Sabadell. Fitxa de seguretat del lloc
de treball.
Tema 48.- Auditories de sistema de gestió de
prevenció de riscos laborals. Metodologia i tècniques auditores. Especificacions OHSAS.
Especialitat en Obres Públiques:
Tema 1.- Evolució de la xarxa de clavegueram: història, present i perspectives de futur.
Tema 2.- Esquema de gestió i organització
d’un servei de manteniment de la xarxa de clavegueram per una ciutat de 200.000 habitants i
una xarxa de 350 km dels qual el 10 % son visitables. Control i derivacions.
Tema 3.- El manteniment preventiu de la
xarxa de clavegueram; plantejament general.
Sistemes. Repercussió econòmica.
Tema 4.- Contractes de manteniment de la
xarxa de clavegueram amb empreses privades.
Trets bàsics de plecs de condicions. Coordinació i direcció de treballs.
Tema 5.- Control de qualitat. Paràmetres
d’aplicació en obres de clavegueram (noves o de
manteniment) referenciat a tots els materials integrants en la seva execució.
Tema 6.- Seguretat i salut en el treball. Obligacions del tècnic municipal.
Tema 7.- Recollida i anàlisi de les dades descriptives de la xarxa de clavegueram per la formació d’un inventari i base de dades per la seva
gestió cara a manteniment.
Tema 8.- Càlcul de xarxes de clavegueram,
mètodes clàssics i mètode de xarxes mallades.
Tema 9.- Pla Director de Clavegueram. Concepte, descripció i utilitat.
Tema 10.- Recollida d’aigües pluvials, en
xarxa unitària i en xarxa separativa, sobreixidors
i dipòsits de retenció.

Tema 11.- Planificació de la neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram. Organització
d’equips, priorització dels llocs a actuar, seguretat viària i seguretat personal.
Tema 12.- Vehicles i maquinària específics per
la neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram.
Millora en l’impacte mediambiental.
Tema 13.- Ordenances de rases i canalitzacions de l’Ajuntament de Sabadell.
Tema 14.- Ordenança municipal d’abocaments i d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram de Sabadell.
Tema 15.- El projecte d’obres. Avantprojecte
i estudis previs. Estructura del projecte. Els plecs
de clàusules administratives i els plecs tècnics generals i particulars.
Tema 16.- Elaboració i direcció d’estudis i
plans de seguretat. Normativa aplicable per
prevenir riscos laborals.
Tema 17.- El replanteig. La direcció d’obra.
Certificacions. Modificacions d’obra i projectes
reformats. Revisió de preus. Recepció i liquidació d’obra.
Tema 18.- Senyalització d’obra i desviaments.
Tema 19.- Moviment de terres. Maquinària
compactació. Control de qualitat.
Tema 20.- Ferms. Tractaments superficials.
Regs sense graveta. Regs amb graveta. Regs
profunds. Beurades bituminoses.
Tema 21.- Mescles bituminoses. Tipus segons:
l’esquelet mineral, la temperatura de posada en
obra, els forats a la mescla, la grandària màxima de l’àrid, l’estructura de l’àrid i la granulometria.
Tema 22.- Dosificació de les mescles bituminoses. Assaig Marshall.
Tema 23.- Defectes en les mescles bituminoses. Factors relatius als materials, a la dosificació, a la fabricació i posada en obra.
Tema 24.- Fabricació de mescles bituminoses
en calent i en fred.
Tema 25.- Dimensionat de ferms. Mètodes
analítics. Mètodes empírics. Normativa.
Tema 26.- Reforç dels ferms flexibles. Mètodes analítics. Mètodes empírics. Normativa vigent.
Tema 27.- Lligams bituminosos dels ferms
flexibles. Betums asfàltics. Betums fluïdificats.
Emulsions bituminoses. Betums modificats. Especificacions i assaigs.
Tema 28.- Capes granulars dels ferms. Capesfiltre. Esplanada millorada. Subbases granulars.
Bases granulars.
Tema 29.- Compactació dels sòls. Proctor.
Humitat. Densitat. Efectes de la compactació en
les propietats dels sòls. Construcció de terraplens.
Tema 30.- Capacitat de suport de les esplanades. L’assaig CBR. Assaig amb placa de càrrega. Normativa vigent.
Tema 31.- Àrids en ferms. Naturalesa. Procedència. Propietats físiques i químiques. Filler.
Tema 32.- Propietats dels àrids en relació amb
les capes del ferm. Assaigs de caracterització dels
àrids dels ferms.
Tema 33.- Estabilització de sòls amb additius:
amb ciment, amb lligants bituminosos, amb clorurs, amb calç i graves-escòria.
Tema 34.- Estructures de contenció. Murs.
Tipus: de gravetat, amb contraforts, murs en
“L”., plataformes estabilitzadores, murs gàbia,
murs ancorats, terra armada.
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Tema 35.- Estructures de contenció. Murs.
Drenatge. Efecte de la gelada. Filtre al trasdós.
Comprovació de murs. Dimensionat.
Tema 36.- Establiment d’un sistema d’indicadors de qualitat de serveis de manteniment de
ferms de calçades i voreres.
Tema 37.- Esquema de gestió i organització
d’un servei de manteniment de ferms. Actuacions preventives i actuacions correctives.
Tema 38.- Contractació d’un servei de manteniment de ferms. Bases de contractació, seguiment i control.
Tema 39.- Modalitats de contractació d’obres
i subministres de l’Administració Local.
Tema 40.- Seguretat en el treball. La seguretat
del personal dedicat a la inspecció i neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram.
Tema 41.- La seguretat en el treball. La seguretat del personal dedicat a la inspecció i manteniment de ferms.
Tema 42.- Obres de reforç en un carrer. Organització dels treballs a realitzar, desviaments
de trànsit, calendari, afectació a guals i aparcaments, afectació a indústries i comerços, afectació al pas de vianants. Senyalització en el transcurs de l’obra.
Tema 43.- Distribució de l’espai viari: carrers,
calçades i voreres.
Tema 44.- Vial de vianants o prioritat invertida. Problemàtiques dels ferms segons el trànsit
que han de suportar.
Tema 45.- Recomanacions per les obres d’urbanització des de punt de vista de manteniments.
Tipologia i resistència de materials.
Tema 46.- Paviments especials en la ciutat.
Aglomerats asfàltics amb additius de fibres.
Aglomerats sonoreductors. Problemes que generen i millores que representen.
Tema 47.- Drenatge superficial de la ciutat.
Embornals, reixes transversals, etc. Materials a
emprar. Neteja i manteniment. Embornals amb
sifó, avantatges i inconvenients. Embornals
sense sifó, avantatges i inconvenients.
Tema 48.- Gestió informàtica dels manteniments. Recomanacions per establir periodicitats
i elements a verificar. Controls de qualitat aplicables. Prioritzacions de les actuacions segons
la tipologia del defecte i la intensitat del trànsit.
Especialitat en Topografia:
Tema 1.- La Cartografia com a eina de gestió.
Tema 2.- Els Sistemes d’Informació Geogràfica en l’Administració Pública.
Tema 3.- Els serveis de manteniments públics:
especificitat, situació i tendències.
Tema 4.- Disseny organitzatiu d’un Àrea municipal de manteniment integral.
Tema 5.- Organització d’un servei de gestió
i comunicació.
Tema 6.- Interlocució amb els serveis tècnics
d’un Àrea de Manteniment.
Tema 7.- Els serveis tècnics del Territori:
demanda social, disseny i comunicació.
Tema 8.- Optimització i gestió de recursos en
la conservació de la ciutat.
Tema 9.- Organització de les actuacions a la
via pública.
Tema 10.- Disseny i coordinació d’un equip
d’inspecció del territori.
Tema 11.- Inspeccions del Territori : finalitat
i comunicació amb el ciutadà.
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Tema 12.- Modernització de la inspecció d’incidències.
Tema 13.- Les solucions mòbils per a la comunicació entre inspectors i centres de gestió.
Tema 14.- Producció, gestió d’operacions i
Qualitat.
Tema 15.- Els models de millora.
Tema 16.- Sistemes i tecnologies de la informació.
Tema 17.- La Informació Corporativa Territorial en l’àmbit municipal.
Tema 18.- El servei d’Atenció al ciutadà i la
gestió tècnica municipal.
Tema 19.- Millora de processos i circuits en
les comunicacions tècniques amb els Ciutadans.
Tema 20.- Gestió de les comunicacions d’un
Àrea de Manteniment: el diferents operadors
i la necessitat d’informació.
Tema 21.- Gestió de les comunicacions d’un
Àrea de Manteniment: la resolució i programació de treballs.
Tema 22.- Millora del manteniment de la ciutat.
Tema 23.- Sistema de gestió econòmica d’un
Àrea de Manteniments.
Tema 24.- La gestió de despeses: reals i previstes.
Tema 25.- El pla quadriennal d’actuacions:
composició, manteniment i comunicació.
Tema 26.- Anàlisi i disseny de sistemes informatitzats de gestió. (ERP).
Tema 27.- Sistema de gestió informatitzat :
Fases d’implantació.
Tema 28.- Sistema de gestió informatitzat :
Equip treball i operadors implicats.
Tema 29.- Sistema de gestió informatitzat :
L’inventari i codificació dels elements de treballs.
Tema 30.- Sistema de gestió informatitzat :
Manteniment ordinari i preventiu.
Tema 31.- Sistema de gestió informatitzat :
Gestió de flotes i rutes.
Tema 32.- Sistema de gestió informatitzat :
Informes, gestió de documents i resultats.
Tema 33.- Disseny i organització de bases de
dades.
Tema 34.- La llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.
Tema 35.- Aplicació de gestió d’actius públics
Rosmiman. Definició i implantació a un àrea de
manteniment.
Tema 36.- Aplicació servidora d’informes
Crystal Report. Funcionalitat i reporting.
Tema 37.- Sistemes CAD aplicats a la gestió
tècnica.
Tema 38.- Moderació de la circulació a l’àmbit
urbà.
Tema 39.- Recollida i anàlisi de les dades
descriptives del trànsit: volums, mobilitat, velocitat....
Tema 40.- La problemàtica de l’estacionament a la ciutat. Tipus d’estacionament. Mesures
per regular-lo.
Tema 41.- Organització del manteniment de
la senyalització viària.
Tema 42.- Implantació de sistemes d’informació geogràfica per a la gestió dels actius públics
de la mobilitat, el trànsit i el transport.
Tema 43.- Sistemes d’informació als usuaris
del transport.
Tema 44.- Sistemes d’ajuda a l’explotació de
flotes de transports.
Tema 45.- Transport per bicicleta i “carrils
bici”.
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Tema 46.- Confecció de projectes en l’àmbit
del trànsit.
Tema 47.- Usuaris demandants d’informació
sobre actuacions de mobilitat, trànsit i transport.
Tema 48.- Difusió i comunicació dels projectes de mobilitat i trànsit.
Especialitat en Agronomia:
Tema 1.- Usuaris d’un parc públic segons les
seves peculiaritats funcio-nals. Tipo-logies, característiques i problemà-tiques.
Tema 2.- Confecció del Pressupost. Control
pressupostari. Des-viacions. Justi-fi-cació.
Tema 3.- Parc mòbil, maquinària, eines i
materials necessaris per el manteniment dels
espais enjardinats.
Tema 4.- Establiment d’un programa de
Manteniment de la jardineria dels espais verds
d’una ciutat.
Tema 5.- Establiment d’un sistema d’indicadors de qualitat dels serveis de man-te-ni-ment
de jardineria d’un parc públic.
Tema 6.- El vandalisme. Casuística. Tractament. Mesures preventives i correctives. Repercussió econò-mica.
Tema 7.- Plagues i malalties de l’arbrat d’una
ciutat de les característiques de Sabadell.
Tema 8.- Els grafits. Sistemes de neteja i periodicitat. Vigilància i con-trol.
Tema 9.- Bases per la confecció d’un projecte
de jardineria urbana (places i espais públics).
Tema 10.- Bases per a l’elecció d’espècies
vegetals en la confecció d’un projecte de jardineria urbana.
Tema 11.-Bases per l’elecció d’espècies arbòries en l’arbrat d’alineació, en car-rers i vials.
Tema 12.- Esquemes de gestió i organització
d’un servei de jardineria per a una ciutat de
200.000 habitants i amb una superfície a mantenir de 120 ha.
Tema 13.- Esquema de sistema de gestió de
l’arbrat urbà.
Tema 14.- L’empresa privada en el manteniment de la jardineria urbana. Bases de contractació, seguiment i control.
Tema 15.-El departament de Parcs i Jardins
i el departament d’Obres d’espais públics. Col·laboració.
Tema 16.- El departament de Parcs i Jardins
i la seva relació i col·laboració amb entitats ciutadanes.
Tema 17.- El plec de prescripcions tècniques
de jardineria en referència a la contractació
d’obra nova.
Tema 18.- El plec de prescripcions tècniques
de jardineria en referència a la contractació del
manteniment.
Tema 19.- El mobiliari urbà i la seva incidència en el projecte de jardineria.
Tema 20.- El manteniment del mobiliari urbà.
Bases de contractació, seguiment i control.
Tema 21.- Control de qualitat. Paràmetres
d’aplicació en obres de jardineria, referents a
tots els materials integrants en la seva execució.
Tema 22.- Control de qualitat. Paràmetres
d’aplicació en la determinació de la qualitat del
manteniment de zones enjardinades.
Tema 23.- Control de qualitat. Paràmetres
d’aplicació en la determinació de la qualitat del
manteniment del mobiliari urbà.
Tema 24.- Modalitats de contractació d’obres,
serveis i subministraments de l’Administració
local.
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Tema 25.- Control execució d’obres i prestació de serveis. Inici d’obres i/o prestació de serveis. Certificacions. Informes tècnics.
Tema 26.- Inventari del patrimoni vegetal.
Confecció, manteniment d’inventari i utilitat.
Tema 27.- Els arbres en les alineacions viàries.
Elecció d’espècies, utilitat i problemàtica.
Tema 28.- Els arbusts en l’enjardinament.
Elecció d’espècies, utilitat i pro-blemàtica.
Tema 29.- La flor de temporada, les plantes
vivaces i les enfiladisses. Elecció d’espècies,
utilitat i problemàtica.
Tema 30.- Planificació de campanyes de tractaments fitosanitaris. Factors incidència en execució dels tractaments.
Tema 31.- Sistemes de poda d’arbrat. Justificació de cada sistema en funció del arbre i de
la seva situació.
Tema 32.- Planificació d’una campanya de
poda a la ciutat. Organització d’equips, priorització de llocs i espècies, seguretat viària i seguretat del personal.
Tema 33.- Planificació d’una campanya de
plantació i replantació d’arbres a la ciutat. Treballs previs, execució, seguretat viària i seguretat
del per-sonal.
Tema 34.- El projecte de reg. Elecció del sistema segons zones a regar. Descripció dels materials que s’utilitzen i justificació.
Tema 35.- Definició de criteris per l’ús d’aigües reutilitzades per a reg en jardineria urbana, sistemes de reg més indicats i precaucions
tècniques a l’hora de dissenyar les instal·lacions
de reg
Tema 36.- Sistemes d’estalvi d’aigua en el reg
de la jardineria urbana. Mètode de telecomandament de la gestió del reg. Característiques de
les instal·lacions.
Tema 37.- Activitats lúdiques i pedagògiques
que pot oferir el departament de Parcs i Jardins.
Tema 38.- Peticions ciutadanes a Parcs i Jardins. Tipologia i procedència de les peticions i
resposta de Parcs i Jardins.
Tema 39.- Planificació per objectius de l’oficina tècnica de Parcs i Jardins. Curt, mitjà i llarg
termini.
Tema 40.- Organigrama d’un departament de
Parcs i Jardins. Relacions de comandament.
Tema 41 .- Canals d’informació dels diferents
treballs. Recull i tractament de dades.
Tema 42.- Tractament informàtic de dades de
gestió de Parcs i Jardins.
Tema 43.- Principals tipus de gespa per a clima
atemperat -càlid. Descripció. Necessitats de
manteniment. Programa.
Tema 44.- Gespes esportives, necessitats de
manteniment específiques. Gestió de l’ús per a
la pràctica esportiva.
Tema 45.- Accions per a millorar el paisatge
a la ciutat. Tècniques naturals i ecològiques per
assolir accions correctores sobre el paisatge
degradat.
Tema 46.- Sistemes de protecció de la vegetació i arbrat en les obres d’espais públics.
Tema 47.- Elements de seguretat en zones
verdes urbanes i espais de jocs infantils.
Tema 48.- Equips de protecció individual i
sistemes de senyalització en els treballs a la via
pública i zones verdes.
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/
NA ESPECIALISTA EN ACTIVITATS I
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Núm. 4776 – 7.12.2006

Convocatòria COB4/06 Tècnic/a Mitjà/na especialista en activitats i instal·lacions esportives
És objecte de les presents bases regular el
procés selectiu per proveir 4 places de tècnic/a
mitjà/na especialista en activitats i instal·lacions
esportives, del grup de classificació B, sotsescala
tècnica, classe mitjana, escala d’administració
especial, que es regirà per les bases específiques
següents:
1a. Distribució del nombre de places.
Les places convocades corresponen al torn
lliure.
2a. Condicions dels aspirants.
A més de les condicions exposades a la base
general segona, els aspirants han complir els
requisits específics següents:
1. Tenir el títol de diplomat/da en Mestre
d’Educació Física o superior de l’especialitat.
2. Tenir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C) de la
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta
com a equivalents.
3. Els drets d’examen per aquesta convocatòria es fixen en 21 euros.
3a. Procés selectiu.
El procediment de selecció és el de concursoposició.
4a. Temari específic.
Tema 1.- Competències de la Comunitat
Autònoma de Catalunya i dels municipis en
matèria d’esport.
Tema 2.- La Llei de l’Esport 1/2000, de 31 de
juliol. Conceptes i contingut.
Tema 3.- Llei sobre policia de l’espectacle, les
activitats recreatives i els establiments públics
envers la seva aplicació en les instal·lacions esportives.
Tema 4.- Concepte de planificació. La planificació a curt, mitjà i llarg termini.
Tema 5.- Fonaments bàsics de la direcció per
objectius.
Tema 6.- El control de gestió. Indicadors de
mesura del compliment d’objectius.
Tema 7.- Concepte de màrqueting: aplicació
als serveis públics esportius. Concepte de serveis,
polítiques de preus, campanyes promocionals.
Tema 8.- El pressupost de les corporacions:
elaboració, tramitació i aprovació. Bases d’execució, nivells de vinculació i les modificacions
de crèdit.
Tema 9.- L’establiment dels preus públics.
Paràmetres a considerar en la gestió esportiva.
Tema 10.- La gestió de recursos: conceptes
d’eficàcia i d’eficiència. Paràmetre de rendibilitat en la gestió pública.
Tema 11.- Formes de gestió dels serveis: la
gestió directa, indirecta i interessada. El concert,
l’arrendament i l’empresa mixta. La concessió
administrativa.
Tema 12.- Anàlisi comparativa d’avantatges
i desavantatges de la gestió directa i de la indirecta.
Tema 13.- El reglament sanitari de les piscines d’ús col·lectiu. El tractament físic i químic
de l’aigua de les piscines d’ús col·lectiu.
Tema 14.- La seguretat a les piscines d’ús
col·lectiu.
Tema 15.- Els Plans d’Emergència. Incidència a les instal·lacions esportives.

Tema 16.- La Llei de Prevenció de Riscos
Laborals 31/1995. Objectius, àmbit i definicions.
Tema 17.- El Reglament dels Serveis de Prevenció. RD 39/1997 i RD 604/2006.
Tema 18.- La coordinació d’activitats empresarials. Procediment de l’Ajuntament de Sabadell.
Tema 19.- El recurs preventiu. Concepte i
funcions. Criteris d’aplicació per a la presència
del recurs preventiu.
Tema 20.- Responsabilitats i sancions en
matèria de riscos laborals.
Tema 21.- Directrius per a l’elaboració d’un
pla de manteniment i conservació d’instal·lacions esportives.
Tema 22.- L’energia a les instal·lacions esportives. El cost energètic i mesures de control.
Tema 23.- El projecte de gestió d’un equipament esportiu.
Tema 24.- Els paviments esportius.
Tema 25.- Característiques tècnico-funcionals
dels camps i de les pistes dels poliesportius.
Tema 26.- Característiques tècnico-funcionals
de les sales i pavellons.
Tema 27.- Característiques tècnico-funcionals
de les piscines d’ús col·lectiu.
Tema 28.- Les activitats esportives en espais
no estrictament esportius.
Tema 29.- Planificació/programació d’activitats esportives puntuals: projectes.
Tema 30.- Planificació/programació de les
activitats físiques de temporada: principis, fases
i objectius.
Tema 31.- Planificació i organització d’actes
esportius populars.
Tema 32.- Grans actes esportius. Planificació
i organització d’esdeveniments esportius d’alt
nivell.
Tema 33.- Programes esportius per a la població adulta. Programes esportius per a la tercera edat.
Tema 34.- Programes esportius en el medi
aquàtic. Programes esportius per a disminuïts.
Tema 35.- Disseny de programes d’activitats
poliesportives d’estiu.
Tema 36.- Tendències actuals d’activitats físico-esportives per als diferents públics.
Tema 37.- Programes de formació d’agents
esportius des d’una organització esportiva municipal.
Tema 38.- Lleure, esport i educació. Definició i interrelacions.
Tema 39.- L’esport com a mitjà educatiu.
Directrius per a la iniciació esportiva.
Tema 40.- L’ús de les instal·lacions esportives
de centres escolars fora de l’horari lectiu.
Tema 41.- Les activitats físico-recreatives en
el context escolar i extraescolar.
Tema 42.- Esport recreatiu / esport competitiu. Objectius i diferències.
Tema 43.- El PIEC (Pla director d’instal·lacions i d’equipaments esportius de Catalunya).
Objectius i desenvolupament bàsic.
Tema 44.- El teixit associatiu esportiu a Sabadell.
Tema 45.- Realitat actual de les principals
instal·lacions esportives públiques i privades de
Sabadell.
Tema 46.- Les piscines d’ús col·lectiu i els
pavellons poliesportius a Sabadell.
Tema 47.- El règim d’incompatibilitats del
personal al servei de les entitats locals.
Tema 48.- L’accés a la funció pública.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 4776 – 7.12.2006

Sabadell, 21 de novembre de 2006

SALOU

MONTSERRAT CAPDEVILA TATCHÉ
Tinenta d’alcalde de Serveis Centrals i Promoció
Econòmica

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Salou, sobre aprobación de
una memoria valorada.

PG-171386 (06.332.103)

SALLENT
EDICTO
del Ayuntamiento de Sallent, sobre contratación
de personal.

La Junta de Govern en sessió ordinària duta
a terme el dia 16 d’octubre de 2006, va adoptar
entre altres, l’acord d’aprovar definitivament,
com a obra ordinària, la Memòria Valorada per
la remodelació de la cuina del CEIP EUROPA,
amb un pressupost de contracte de 52.455,20
Euros, IVA inclòs.

Per Decret d’Alcaldia Presidència de data 31
d’octubre de 2006, es contractar a la Sra. Elisabet
López Bascompte, com a Auxiliar Administrativa, en Règim Laboral contractat, a temps complert, tenint en compte que dedicarà la seva
jornada laboral als Departaments de Secretaria
i Intervenció (50 % de la jornada a cada Departament), a partir del dia 2 de novembre de 2006,
amb un contracte d’interinitat fins que es convoqui la plaça.

Contra el present acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciósadminstratiu davant el Jutjat Contenciós –Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant del mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar de la seva publicació. Igualment es pot
interposar qualsevol altre recurs que estimeu
procedent.

Sallent, 31 d’octubre de 2006

Salou, 25 d’octubre de 2006

MIRELLA CORTÉS I GÈS
Alcaldessa

El secretari, firma il·legible
PG-171414 (06.333.077)

PG-171419 (06.333.082)
SALOU
SALLENT
EDICTO
del Ayuntamiento de Sallent, sobre contratación
de personal.
Per Decret d’Alcaldia Presidència de data 31
d’octubre, es contracta a la Sra. M. Dolores Pozo
Ventura, com a A.T.S., per la Residència Municipal St. Bernat, des del dia 1 de novembre fins
al dia 1 de gener de 2007.
Sallent, 31 d’octubre de 2006
MIRELLA CORTÉS I GÈS
Alcaldessa
PG-171601 (06.333.006)

SALLENT
EDICTO
del Ayuntamiento de Sallent, sobre contratación
de personal.

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Salou, sobre aprobación de
una memoria valorada.
La Junta de Govern en sessió ordinària duta
a terme el dia 12 de setembre de 2006, va adoptar
entre altres, l’acord d’aprovar definitivament,
com a obra ordinària, la Memòria Valorada per
la remodelació de la cruïlla C. Brussel·les i Alfons V, amb un pressupost de contracte de
59.820,68 Euros, IVA inclòs.
Contra el present acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciósadminstratiu davant el Jutjat Contenciós –Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant del mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar de la seva publicació. Igualment es pot
interposar qualsevol altre recurs que estimeu
procedent.
Salou, 25 d’octubre de 2006

Per Decret d’Alcaldia Presidència de data 2
de novembre de 2006, es contracta a la Sra. M.
Lourdes Sunye Santaeularia, com treballaora
familiar, a partir del dia 2 de novembre de 2006,
fins que finalitzi el procés d’I.T. de la treballadora Elena Garcia.

El secretari, signatura il·legible

Sallent, 2 de novembre de 2006

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Salou, sobre aprobación de
un proyecto de obras.

MIRELLA CORTÈS I GÈS
Alcaldessa
PG-171602 (06.333.007)

PG-171415 (06.333.078)

entre altres, l’acord d’aprovar definitivament,
com a obra ordinària, el Projecte Executiu i
Estudi de seguretat i Salut d’un Centre
d’Educació Infantil de Primer cicle al C. Domenech Sugrañes i Gras, amb un pressupost de
contracte de 1.650.000,00, IVA inclòs.
Contra el present acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciósadminstratiu davant el Jutjat Contenciós –Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant del mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar de la seva publicació. Igualment es pot
interposar qualsevol altre recurs que estimeu
procedent.
Salou, 26 d’octubre de 2006
El secretari, signatura il·legible
PG-171416 (06.333.079)

SANT ADRIÀ DE BESÒS.
PLA DE BESÒS, SA,
SOCIETAT MUNICIPAL
ANUNCIO
de Pla de Besòs, SA, Societat Municipal de Sant
Adrià de Besòs, sobre contratación de obras.
Anunci del Pla de Besòs, SA, Societat Municipal de l’Ajuntament Sant Adrià de Besòs, fa
pública la convocatòria del Concurs per adjudicar l’ execució de les obres de reparacions
menors, conservació i manteniment dels habitatges, edificacions complementàries, xarxes de
serveis, equipament i urbanitzacions; rehabilitació i d’adequació dels habitatges per a segones adjudicacions; i el tapiat o obstrucció dels
accessos als habitatges en previsió d’una ocupació contraventora de la normativa vigent reguladora dels habitatges de protecció oficial de
promoció pública del barri de la Mina de Sant
Adrià de Besòs. Amb una consignació de seixanta-mil cent ú amb vint-i-un euros, IVA no inclòs.
El Plec de Condicions i la resta de documentació poden examinar-se a partir del dia següent
de la publicació d’aquest anunci, a la secretaria
de Pla de Besòs, SA, carrer del Mar núm. 8,
entresòl, de Sant Adrià de Besòs, codi postal
08930, telèfon núm. 934626550, fax núm.
934620569, de dilluns a divendres de 9h a 13h.
La presentació de proposicions es farà abans
de les 12:00 hores del dia 12 de gener de 2007 i,
l´acte d´obertura de proposicions serà públic i
tindrà lloc a les 13.00 hores del mateix dia.
Sant Adrià de Besòs, 30 de novembre de 2006
JUAN LUIS ROSIQUE PÉREZ
Gerent

SALOU

La Junta de Govern en sessió ordinària duta
a terme el dia 16 d’octubre de 2006, va adoptar

51893

PG-171950 (06.338.006)

