1 PLAÇA DE TREBALLADOR SOCIAL (TORN LLIURE)
5 PLACES D’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (TORN LLIURE)
1 PLAÇA DE TÈCNIC/A INFORMÀTIC (PROMOCIÓ INTERNA)
2 PLACES D’ADMINISTRATIU D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (PROMOCIÓ INTERNA)
1 PLAÇA D’INSPECTOR/A DE SERVEIS ESCOLARS (PROMOCIÓ INTERNA)
D’acord amb el que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals, aquesta convocatòria ha
de ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província.

BASES GENERALS
1. Objecte de la convocatòria
Les presents bases generals, juntament amb els seus annexos, bases específiques, tenen
per objecte regular el processos selectius per a la provisió en propietat de:
• 1 plaça de treballador/ social, pertanyent a l’escala d’administració especial,
subescala tècnica mitja, grup A2, en torn lliure
• 5 places d’auxiliar d’administració general, pertanyents a l’escala d’administració
general, subescala auxiliar, grup C2, en torn lliure
• 1 plaça de tècnic/a informàtic, pertanyent a l’escala d’administració especial,
subescala tècnica mitja, grup A2, en torn de promoció interna
• 2 places d’administratiu d’administració general, pertanyent a l’escala
d’administració general, subescala administrativa, grup C1, en torn de promoció
interna
• 1 plaça d’Inspector/a serveis escolars, pertanyent a l’escala d’administració
especial, subescala tècnica auxiliar, grup C1, en torn de promoció interna
El sistema de selecció serà el del concurs-oposició
La convocatòria i les proves selectives es regeixen per aquestes bases i pel Decret
214/1990, de 30 de juliol, que aprova el reglament del personal al servei de les entitats
locals. Supletòriament s’aplicarà la legislació vigent en matèria de règim local i de funció
pública, i especialment la Llei 30/1984, de 2 d’agost, la Llei 7/1985, de 2 d’abril , el Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i el RD 896/1991, de 7 de juny i Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el Reial
Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015 d'1 d'octubre
de règim jurídic del sector públic.
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Per decret d’aquesta Presidència número 2021-981 del dia 2 de juliol de 2021, s’han
aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concursoposició, per a la provisió en propietat de les següents places:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Edicte d’aprovació de les bases reguladores d’un procés selectiu

3. Característiques i funcions del lloc de treball
La jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals. La distribució horària es realitzarà en
horari de matí i/o matí i tarda, d’acord amb les necessitats del servei.
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2 . Requisits dels candidats
Per ser admès al procés selectiu, els aspirants han de complir els requisits següents:
• Ser ciutadà espanyol o, d’acord amb la Llei 17/93, de 23 de desembre, sobre l’accés
a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la resta d’estats
membres de la Unió Europea, tenir la nacionalitat d’un país membre de la Unió
Europea o la de qualsevol d’aquells estats als que, en virtut de Tractats
Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació
la lliure circulació de treballadors en els termes en que aquesta s’hagi definit en el
Tractat Constitutiu de la Unió Europea. Així mateix, per a les places de personal
laboral, s’estarà al que disposa l’article 10.2 de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració,
modificada per la Llei Orgànica 8/2000.
• Haver complert els 16 anys d’edat i no superar l’edat màxima establerta per a la
jubilació forçosa.
• Posseir la titulació necessària, especificada a l’annex, bases específiques, que
s’adjunta a la presents bases generals.
• Per participar en els processos selectius de promoció interna, ser funcionari/ària de
carrera del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, del grup o subgrup immediatament
inferior a la plaça que es convoca, i haver prestat serveis efectius, durant un mínim
de dos anys.
• No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui
incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents. Els aspirants
que tinguin la condició de discapacitats hauran d’adjuntar a la instància el certificat
de l’equip oficial de valoració de disminucions que depèn del Servei d’Atenció a les
Persones, de la Direcció General de Protecció Social de la Generalitat de Catalunya,
que acrediti aquesta condició i la capacitat d’exercir les tasques pròpies de les
places de la convocatòria. També caldrà que s’especifiqui si es necessita adaptació
per al desenvolupament de les proves i, en el cas de ser afirmatiu, quina en concret.
• No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni
haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració
pública.
• No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de
26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions
públiques. L’aspirant, abans d’incorporar-se al servei de la corporació, haurà
d’efectuar una declaració d’activitats i, si s’escau, sol·licitar la compatibilitat.
• Tots els requisits exigits s’hauran de posseir en el dia d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds, i no se n’haurà d’haver perdut cap en el moment del
nomenament i, posteriorment, presa de possessió com a funcionari de carrera.
• Els llocs de treballs, que així ho prevegi la Relació de Llocs de Treball, no haver estat
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat
sexuals, així com pel tràfic d’éssers humans, entès com aquell referit a finalitats
d’explotació sexual, tant a Espanya com a l’estranger. Els ciutadans d’origen
estranger o que tinguessin una altra nacionalitat hauran, a més, d’aportar certificació
negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d’origen o
d’on siguin nacionals respecte dels delictes esmentats.

La documentació de la fase de concurs només es presentarà un cop publicats els resultats
de la fase d’oposició a la pàgina web de la Corporació, i el temps de presentació serà de tres
dies hàbils, comptadors a l’endemà de l’esmentada publicació. La documentació presentada
fora d’aquest termini establert no es tindrà en compte i s’haurà de tornar a presentar durant
el termini estipulat.
Tant a la fase d’oposició com a la fase de concurs la documentació que s’adjunti,
electrònicament, haurà de ser en format pdf i cada document s’haurà d’adjuntar per separat.
No s’acceptarà documentació en format jpg o jpeg. Es recomana que la mida per cada
document no sigui més gran d’1 MB i que tots els documents adjuntats siguin clarament
llegibles.
Les sol·licituds es podran presentar al Registre General del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, a través del registre telemàtic e-TRAC que trobareu a la web de la Corporació, o
en la forma establerta en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 26 de novembre,
del procediment administratiu de les Administracions Públiques, de conformitat amb la qual
les oficines de correus hauran de rebre-les sempre que es presentin en sobre obert, per ser
datades i segellades pel funcionari de correus abans de la seva certificació.
En el cas de presentar la instància, per correu administratiu o en una altra administració,
caldrà que es comuniqui per correu electrònic, abans de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds, a l’adreça rrhh@altemporda.cat.
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria d’aquestes bases en el DOGC,
l’extracte de la convocatòria també es publicarà al BOE.
D'acord amb els principis d'eficàcia, d'economia i eficiència, racionalització i agilitat dels
procediments administratius i de les activitats materials de gestió, als que serveix
l'administració, s'admetran també aquelles sol·licituds que es presentin durant el termini que
va des de la publicació de les bases íntegres en el BOP de Girona fins a l'anunci de la
convocatòria en el DOGC.
A la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, l’aspirant haurà de manifestar que
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4. Sol·licituds
Els/les qui desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de formalitzar la sol·licitud
adreçada a l’ Il·lustríssima Sra. Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, mitjançant
model normalitzat que es proporcionarà a la mateixa Corporació o es podrà descarregar des
de la web i a la qual s’adjuntarà:
• Currículum
• Fotocòpia del DNI
• Fotocòpia de la titulació acadèmica oficial exigida per a l’accés al procés selectiu.
• Fotocòpia del certificat de nivell de suficiència de català (nivell C) de la Direcció
General de Política Lingüística o equivalent, d'acord amb el Decret 161/2002 i l'Ordre
PRE/228/2004. Les persones que no acreditin documentalment dit nivell hauran de
superar la prova prevista.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Les funcions seran les que s’especifiquen a l’annex corresponent, bases específiques, que
s’adjunta a les presents bases generals.

La relació d’admesos contindrà els cognoms, nom, i les quatre últimes xifres i lletra dels DNI
dels interessats/des, ordenats alfabèticament.
La relació d’exclosos, que figurarà a continuació de l’anterior, s’ordenarà per cognoms, noms
i les quatre últimes xifres i lletra dels DNI dels interessats/des, ordenats alfabèticament.
En l’esmentada relació s’advertirà que els interessats disposen de 10 dies naturals, a
comptar des de l’endemà de la seva publicació en el tauler d’anuncis i a la web de la
corporació, als efectes d’esmena de defectes, reclamacions o recusació de membres del
tribunal.
Les al·legacions presentades les ha de resoldre la Presidència de la Corporació en un
termini màxim de 30 dies, després dels quals, si no hi ha resolució expressa, s’entendran
desestimades, als efectes de la seva impugnació per via contenciosa administrativa.
6. Tribunals qualificadors
El tribunal qualificador dels exercicis i dels mèrits dels aspirants es designarà segons es
determina a l’article 72 del Decret 214/1990, de 30 de juliol i l’article 60 del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic, tindrà la composició següent:
President/a: Un funcionari/ària de la Corporació.
Vocals:
Dos tècnics titulars i dos suplents experts de la pròpia Corporació, o Corporació externa,
amb titulació i especialització igual o superior a l’exigida per a l’accés a les plaça que es
convoca.
Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a proposta de la mateixa
escola
Secretari/ària: Un funcionari/ària de la Corporació
Un/a representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat
d’assessor/a, amb veu però sense vot.
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5. Admissió dels aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds la Presidència de la Corporació
dictarà una resolució, en el termini màxim d’un mes, per la qual es declararan aprovades les
relacions d’aspirants admesos i exclosos. En la mateixa resolució s’establirà la designació
nominal del tribunal, i s’anunciarà el lloc, la data i l’hora per a la realització dels exercicis, i
l’ordre d’actuació dels aspirants. Dita resolució es farà publica, ÚNICAMENT, al tauler
d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web de la corporació, als efectes d’esmena d’errors,
reclamacions, o recusació dels membres del tribunal, segons es disposa a la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

accepta aquestes bases i que compleix totes i cadascuna de les condicions exigides,
referides sempre a la data d’acabament del termini per a la presentació de sol·licituds, i que
es compromet, en el cas de ser proposat pel tribunal per al nomenament corresponent, a
prestar el jurament o promesa d’acord amb el que disposa el Decret 707/1979, de 5 d’abril.

Tots els membres del Tribunal tindran veu i vot, i el president/a dirimirà els empats amb un
vot de qualitat. El/la secretari/ària assistirà el Tribunal amb veu però sense vot, i donarà el
suport administratiu necessari per al desenvolupament de les seves actuacions.
Els membres del Tribunal s’hauran d’abstenir en les proves selectives, mitjançant notificació
formal a la presidenta de la Corporació, quan considerin que incorren en algunes de les
causes que estableix l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, i també en el cas que hagin
participat en la preparació prèvia d’algun dels aspirants declarats admesos en els cinc anys
immediatament anteriors a la convocatòria de proves selectives.
Els aspirants podran recusar els membres del tribunal per les mateixes causes d’acord amb
l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, en un escrit raonat que hauran d’adreçar a la
presidenta de la Corporació.
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat, almenys dels
seus membres, siguin titulars o suplents i serà necessària la presència del president/a i del
secretari/ària. Les decisions s’hauran d’adoptar per majoria.
7.-Desenvolupament del procés selectiu
El procediment de selecció de la convocatòria anunciada serà el de concurs –oposició.
Les proves a realitzar en la fase d’oposició i la relació de mèrits a puntuar en la fase de
concurs, si s’escau, es troben detallats, en les bases específiques annexes, a les presents.
Un cop resolta la fase d’oposició i publicats a la web els resultats finals, els aspirants que
hagin superat aquesta fase, disposaran de 3 dies hàbils per presentar la documentació,
original o fotocòpia compulsada, acreditativa del mèrits al·legats en el seu currículum, i, tot
seguit es realitzarà la fase de concurs.
8.-Crides
Les persones participants, per realitzar les proves de la fase prèvia i de la fase d’oposició,
s’hauran d’identificar mitjançant la presentació del DNI, del passaport o del permís de
conduir, originals, i la seva presentació podrà ser exigida pel tribunal qualificador en tot
moment. La manca de presentació d’aquesta documentació comportarà l’exclusió automàtica
de la persona participant en el procés selectiu.
Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits
per participar en la convocatòria en qualsevol moment del procés selectiu, podrà proposar,
amb audiència prèvia de l’interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement
de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.
El tribunal adaptarà els mitjans de realització dels exercicis de les persones aspirants
discapacitades de manera que gaudeixin d’igualtat d’oportunitats respecte als altres
aspirants, sempre que així ho hagin sol·licitat en la instància per prendre part en el procés
selectiu.
Els aspirants seran convocats per a cada exercici en una sola crida. Llevat de casos de força
major, degudament acreditats i valorats lliurement pel tribunal, la no presentació d’un
opositor a qualsevol dels exercicis en el moment de ser cridat determinarà automàticament la
pèrdua del seu dret a participar en l’exercici i en els successius i, en conseqüència, l’exclusió
del procediment selectiu.
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Un/a representant de la Junta de Personal amb veu però sense vot.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

La cap de l’àrea de recursos humans, en qualitat d’assessora, amb veu però sense vot.

La persona que no presenti la documentació en el termini indicat, tret dels casos de força
major, no podrà ser nomenada i s’anul·laran totes les seves actuacions, sense perjudici de la
responsabilitat en què hagi pogut incórrer per falsedat en la seva sol·licitud.
La persona que tingui la condició de funcionari públic o de personal laboral en règim indefinit
a l’Administració pública serà exempt de justificar les condicions i els requisits ja acreditats
en l’obtenció del seu anterior nomenament i que no requereixin actualització, i només haurà
de presentar certificació de l’organisme públic del qual depengui, que acrediti la seva
condició i totes les circumstàncies que constin al seu full de serveis.
9. Nomenaments en qualitat de funcionari/ària en pràctiques
El nomenament de la persona proposada, la seva publicació i la presa de possessió es
realitzarà de la forma establerta als articles 82 i següents del Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
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8. Relació d’aprovats i presentació de documents
Un cop establerta la puntuació final, el Tribunal publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació
i a al web corporatiu, la relació d’aprovats per ordre de puntuació, i elevarà dita relació a la
Presidència de la Corporació, com a proposta d’ordre d’aspirants per ser nomenats
funcionari/ària en pràctiques, per proveir les places que es convoquen, i declararà oberta les
borses de treball corresponents, que tindrà caràcter vinculant.
Contra aquests resultats finals del Tribunal es podrà interposar recurs d’alçada davant la
Presidència.
Els/les aspirants que es vagin proposant per proveir les places que es convoquen, abans de
formalitzar el seu nomenament de funcionari, hauran de presentar la següent documentació:
• Original o còpia compulsada de la titulació requerida per a l’accés a la plaça.
• Original o còpia acreditativa d’estar en possessió dels coneixements de la llengua
catalana (sempre que no s’hagi acreditat mitjançant prova escrita)
• Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir malaltia o defectes físics o psíquics que
li impedeixin el normal exercici de la seva funció.
• Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient
disciplinari del servei de l’Administració pública i no estar inhabilitat per condemna
penal per exercir càrrecs o funcions públiques.
• Per als llocs de treball que així ho prevegi la Relació de Llocs de treball, declaració,
d’acord amb el model establert per la pròpia Corporació, de no haver estat
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat
sexuals, així com pel tràfic d’éssers humans, entès com aquell referit a finalitats
d’explotació sexual, tant a Espanya com a l’estranger.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en el procés selectiu o
per eximir de la realització d’alguna prova s’entendrà que s’ha de produir en la data
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la data de
formalització del nomenament com a funcionari en pràctiques. No obstant això, si durant el
desenvolupament de les fases del procés selectiu, el tribunal considerés que existeixen
raons suficients per fer-ho, podrà demanar que els/les aspirants acreditin el compliment de
totes o alguna de les condicions i requisits exigits per prendre-hi part i determinar la
continuació o l’exclusió de l’aspirant del procés, si s’escau.

10.- Període de pràctiques
De conformitat amb el que preveu l’article 67 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, s’estableix
dins del procés de selecció un període de pràctiques que serà de sis mesos, per tal de
garantir la idoneïtat dels candidats a les places convocades.
Aquest període no s’aplicarà si el candidat ha desenvolupat de forma satisfactòria al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, un lloc de treball similar al de la convocatòria durant un temps
igual o superior a 6 mesos i seran automàticament nomenats funcionaris de carrera.
L’avaluació del període de pràctiques s’efectuarà de forma motivada pel cap de l’àrea i, si
s’escau, del tècnic que sota la seva dependència hagi realitzat les pràctiques el candidat.
L’aspirant que no superi el període en pràctiques no podrà ser nomenat funcionari de
carrera.
En cas que algun dels aspirants no superi el període de pràctiques, es procedirà al
nomenament del següent aspirant per ordre de puntuació, sempre que hagi superat totes les
proves.
El període de pràctiques forma part del procés selectiu i en cas que algun dels candidats no
el superi, aquest perdrà tots els drets derivats de la convocatòria i es produirà el cessament
del seu nomenament.
11.- Nomenament com a funcionari de carrera
Finalitzat el període de pràctiques de 6 mesos de forma satisfactòria per part dels aspirants,
aquests seran proposats a la Presidència per al seu nomenament com a personal funcionari
de carrera.
En cap cas no es podrà proposar el nomenament d’un nombre de persones participants
superior al de les places previstes a la convocatòria.
Les persones nomenades funcionàries de carrera, de conformitat amb l’article 84 del Reial
decret 214/1990, de 30 de juliol, disposaran del termini d’un mes, des de l’endemà de la
publicació del seu nomenament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per fer el
jurament o promesa i prendre possessió.
La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió comportarà la pèrdua de tots
els drets.
12.Incompatibilitats i règim de servei
En l’exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat serà aplicable
al funcionari, la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic, en
compliment de la qual l’aspirant, en el moment de l’inici de la prestació del servei, haurà de
realitzar una declaració de les activitats que realitza o sol·licitar la compatibilitat, o exercir
l’opció prevista a l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
13. Incidències i recursos
Les publicacions que es facin en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i/o a la pàgina web
de la Corporació seran determinants dels terminis a efectes de possibles impugnacions o
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Els nomenats cessaran en la seva relació amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, quan
es doni alguna de les causes previstes a l’article 7 del Reglament del personal al servei de
les entitats locals i a l’article 10.3 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Com a funcionaris en pràctiques, gaudiran de les mateixes retribucions que els funcionaris
de carrera de la mateixa categoria i lloc de treball.

Per altra banda, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se directament davant
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. El termini per interposar aquest recurs serà de
dos mesos comptats des de l’endemà següent al de la notificació de la resolució impugnada,
sens perjudici que pugui exercitar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs que s’estimi
procedent.
Contra els actes i resolucions del tribunal qualificador, en tant que es tracta d’un òrgan
col·legiat dependent de la presidència de la corporació, podrà interposar-se, en contra seva i
en el termini d’un mes, recurs d’alçada davant del mateix òrgan que el va dictar o davant de
l’alcaldessa presidenta.
El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a
aquestes bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords
necessaris per al seu bon ordre i desenvolupament.
En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini el Decret
214/1990, de 30 de juliol, i la resta de disposicions aplicables.
Contra la convocatòria i aquestes bases, i d’acord amb la Llei 39/2015 i altres disposicions
concordants, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
a partir de la data de la seva publicació, davant el Jutjat contenciós administratiu provincial
de Girona.

Sònia Martínez Juli
Presidenta
Figueres, a la data de la signatura electrònica
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Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos, els nomenaments de funcionaris, així com
contra les resolucions que declaren no superat el període de prova, podran interposar-se
potestativament recurs de reposició, davant del mateix òrgan que va dictar l’acte, en el
termini d’un mes comptat des de la data de notificació de la resolució. Si es fa això, no podrà
interposar-se recurs contenciós administratiu fins que el recurs de reposició hagi estat resolt
expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Transcorregut un mes sense
que es notifiqui la seva resolució, s’entendrà el recurs desestimat per silenci administratiu i
es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del contenciós
administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar des de la data de notificació
expressa o en el termini de sis mesos comptats des del següent a aquell en què es produeixi
la desestimació per silenci.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

recursos, sens perjudici de tota la informació que es pugui penjar a la pàgina web comarcal,
que serà de caràcter merament informatiu.

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL
• Assessora, orienta i informa als usuaris sobre els serveis d’acció social que presta la
institució.
• Detecta, diagnostica, preveu i informa de situacions de risc social. Gestiona i
desenvolupa les accions socials, tals com el diagnòstic, les accions preventives, les
intervencions tècniques, les visites a domicili, els programes, etc. que s’ofereixen a
les persones en situació de necessitat.
• Atén situacions d’urgència social.
• Col·labora amb altres professionals que s’engloben dins dels serveis socials, propis
o d’altres institucions, com equips de transport, assistència a domicili, etc..
• Rep, analitza i deriva les demandes referents a les necessitats socials (adults,
famílies, gent gran) en l’atenció directa a l’usuari.
• Atén als usuaris presencial o telefònicament.
• Impulsa i participa en programes i projectes comunitaris i programes transversals.
• Realitza desplaçaments per tal de prestar servei al seu àmbit territorial de referència.
• Prepara informes i tramita expedients en relació als usuaris que utilitzen el servei,
redacta memòries d'activitats, estadístiques, documents i informes relatius al seu
àmbit competencial.
• Gestiona i tramita ajuts amb altres institucions.
• Aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus
superiors.
FASE D’OPOSICIÓ:
Primer exercici: Valoració dels coneixements orals i escrits de la llengua catalana, mitjançant
una prova de nivell de Suficiència. Els aspirants que acreditin documentalment la possessió
del certificat del nivell de Suficiència (nivell C) de la Junta Permanent de Català o equivalent,
quedaran exempts de realitzar l’esmentada prova.
La qualificació d’aquest exercici serà d’apte/a o no apte/a.
Durada màxima: 60 minuts.
Segon exercici: Obligatori pels aspirants que no disposin de la nacionalitat espanyola, i
eliminatori. Sobre coneixements de la llengua espanyola. La qualificació d’aquest exercici
serà d’apte/a o no apte/a. Durada màxima: 60 minuts.
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SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició
DENOMINACIÓ DEL LLOC: Treballador/a Social
JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, tarda, i/o matí i tardes
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A2
TITULACIÓ REQUERIDA: Grau o diplomatura en Treball social o equivalent.
En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat
expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que
n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

ANNEX 1. BASES ESPECÍFIQUES que han de regir el procés selectiu per a la provisió en
propietat d’una plaça de Treballador/a Social, pertanyent a l’escala d’administració especial,
subescala tècnica mitja, grup A2, torn lliure.

Segona- Resoldre cinc preguntes relacionades amb el contingut del programa de la part
general del temari annex a aquestes bases (temes 22-66).
Es valoraran els coneixements, la concreció, el nivell de formació general, la composició
gramatical, les faltes d’ortografia, la claredat de l’exposició, la sistemàtica en el
plantejament, el rigor i els coneixements aplicats, la coherència entre la informació
recollida i l'expressada, i formulació de conclusions i del coneixement i l’aplicació
adequada de la normativa vigent.
La puntuació màxima d’aquest exercici serà de 10 punts. Els/les candidats/tes que no
assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats, i ja no se’ls corregirà el següent exercici.
Quart exercici.- Desenvolupar per escrit un o dos supòsits pràctics, relacionats amb les
funcions del lloc de treball.
Es valoraran els coneixements, la de l’exposició, la sistemàtica en el plantejament, el
rigor i els coneixements aplicats, la coherència entre la informació recollida i
l'expressada, i formulació de conclusions i del coneixement i l’aplicació adequada de la
normativa vigent.
El tribunal podrà optar perquè els aspirants defensin la solució plantejada en els seus
exercicis en el temps que es determini i podrà formular les preguntes que cregui
pertinents.
La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 10 punts. Els/les candidats/tes que no
assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats
FASE DE CONCURS:
Valoració de mèrits:
Els mèrits al·legats pels aspirants seran avaluats conforme a l’escala que es detalla a
continuació i es valoraran d’acord amb la data de finalització del termini de presentació
d’instàncies. Tots els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar amb l’aportació dels corresponents
diplomes o certificats. En la valoració de mèrits per temps de serveis no es tindran en
compte les fraccions inferiors al mes.
Formació: Per cursos realitzats amb aprofitament, que tinguin relació amb matèries pròpies
de la funció de la plaça que es convoca, impartits per l’Administració Pública o centres
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Primera.- Resoldre cinc preguntes relacionades amb el contingut del programa de la part
general del temari annex a aquestes bases (temes 1 al 21).
Es valoraran els coneixements, la concreció, el nivell de formació general, la composició
gramatical, les faltes d’ortografia, la claredat de l’exposició, la sistemàtica en el
plantejament, el rigor i els coneixements aplicats, la coherència entre la informació
recollida i l'expressada, i formulació de conclusions i del coneixement i l’aplicació
adequada de la normativa vigent.
La puntuació màxima d’aquest exercici serà de 10 punts. Els/les candidats/tes que no
assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Tercer exercici: Desenvolupar per escrit, en el termini de temps acordat pel Tribunal
Qualificador de les proves, les dues proves següents:

Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament:
=o>de 20h .........
0,10 punts
De 21h a 40h .........
0,20 punts
De 41h a 60h ........
0,50 punts.
Més de 61h ........
1 punt
(Un mateix curs no podrà puntuar simultàniament en diferents apartats)
Els cursos s’hauran d’acreditar mitjançant un certificat o diploma oficial, on hi haurà de
constar de forma clara i inequívoca el títol del curs, el centre o entitat que els ha impartit i la
durada lectiva del curs. En cas que no constin totes aquestes dades no serà tingut en
compte.
Experiència
- Per serveis prestats, en una administració pública, en un lloc de treball de categoria igual a
la de la plaça objecte de convocatòria. 0,2 punts per mes treballat. Puntuació màxima 2
punts.
Caldrà acreditar l’experiència amb una certificat de temps treballat, expedit per
l’Administració d’origen.
En el cas de jornades a temps parcial la puntuació es prorratejarà en base a aquesta
dedicació.
PUNTUACIÓ FINAL:
La puntuació final s’obtindrà de la manera següent:
a) Se sumarà la puntuació obtinguda per cada aspirant en els diferents exercicis.
b) A la puntuació així obtinguda se li afegirà la resultant de la fase de concurs i s’obtindrà
d’aquesta manera la puntuació final de cada opositor/a.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

En cas d’empat de puntuació, s’aplicaran els criteris de desempat següents:
En primer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la prova pràctica.
En segon lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la prova teòrica.
Finalment, si encara persisteix l’empat, el tribunal podrà efectuar les preguntes que consideri
adients per tal de procedir al desempat.
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oficials, d’acord amb el següent barem (puntuació màxima: 3 punts):
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Part general
1. La Constitució Espanyola. Estructura i contingut. Principis constitucionals. Drets
fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional.
2. Drets fonamentals i llibertats públiques: enumeració, garanties i suspensió. Altres drets i
deures dels ciutadans.
3. La Corona. Les funcions constitucionals del Cap d'Estat. Successió i regència. La
ratificació.
4. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes: la seva organització i
competències. Els estatuts d'autonomia.
5. La Generalitat de Catalunya. Organització i competències. Estatut d'Autonomia de
Catalunya.
6. La comarca: Organització. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris. Competències.
7. El municipi: concepte i elements. Creació i supressió de municipis. Alteració dels termes
municipals
8. Les fonts del dret públic. La Llei: classes de Lleis. Els Decrets-Lleis. La delegació
legislativa. El Reglament. Altres fonts.
9. El procediment administratiu: concepte i principis. Fases. Terminis: el desistiment i la
renúncia. La terminació convencional.
10. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels
actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat.
11. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.
12. L’administració electrònica: principis generals. Dret de les persones en les seves
relacions amb les administracions públiques. Dret i obligació de relacionar se
electrònicament amb les administracions públiques. L'expedient administratiu electrònic.
13. Transparència, accés a la informació pública i bon govern: marc legal a Catalunya.
14. La protecció de dades de caràcter personal: marc normatiu en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.
15. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
16. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Classes de personal al servei de les administracions
públiques.
17. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Les situacions administratives dels empleats públics.
18. La potestat reglamentària dels ens locals. Planificació normativa i procediment
d'aprovació de normes.
19. Els contractes administratius a l’esfera local. Contractació administrativa: naturalesa
jurídica dels contractes públics. Elements. Subjectes. Sistemes de selecció de
contractistes.
20. El pressupost de les entitats locals: concepte i marc legal. Execució de l’estat de
despeses: autorització, disposició i obligació.
21. Documents administratius: tipologia. El decret, la notificació, la diligència, l’ofici, la
sol·licitud, l’informe, l’acta, el certificat, la carta, la citació, la convocatòria de reunió, el
recurs.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

TEMARI ANNEX 1. Treballador/a social
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Part específica
22. Normativa legal vigent reguladora dels serveis socials a Catalunya. El sistema de
serveis socials, finalitat i objectius de les polítiques de serveis socials.
23. Normativa legal vigent reguladora dels serveis socials a Catalunya. Definició i estructura
del Sistema públic de serveis socials.
24. Llei 122/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Principis rectors del sistema públic dels
serveis social, el dret d'accés a serveis socials, dret a la informació en l'àmbit dels
serveis socials.
25. Llei 122/2007, d' 11 d'octubre, de serveis socials. Organització territorial dels serveis
socials, principis d'organització. Àrees bàsiques de serveis socials i àmbits territorials de
prestació dels serveis especialitzats.
26. Llei 122/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Els serveis socials bàsics, definició,
organització i funcions.
27. Llei 122/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Els serveis socials especialitzats.
Definició, organització i funcions.
28. Llei 122/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Competències de les diferents
administracions públiques.
29. Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Objecte de la Llei
i principis rectors.
30. Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Drets dels infants
i adolescents en relació al benestar material i personal.
31. Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Drets dels infants
i adolescents en relació a la salut i l'educació.
32. Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Les situacions de
risc, definició i concepte. Intervenció dels serveis socials. Mesures d'atenció social i
educativa.
33. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència. Evolució de la normativa. Procés de
reconeixement de la dependència. Serveis destinats segons la normativa vigent.
34. Funcions del/la treballador/a social en l'equip de serveis socials bàsica. Subjectes
d'intervenció. Coneixement de l'entorn. Treball en xarxa.
35. L'atenció domiciliària. Definició, funcions, cartera de serveis, destinataris i perfils
professionals.
36. Elaboració del Programa Individual (PIA) per a persones amb dependència. Procés,
procediment i serveis. Aspectes sociofamiliars a tenir en compte per a l'assignació dels
recursos.
37. L'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). Funcions i competències. Relació
amb els serveis socials bàsics.
38. El infants i adolescents víctimes de maltractaments en el si de la família. Tipologies de
maltractaments infantil. Conseqüències, prevenció i intervenció en els diferents tipus de
maltractaments.
39. El treball preventiu en la infància i l'adolescència. Conceptualització. Línies d'actuació.
40. La detecció de necessitats. Elements de priorització de necessitats i respostes.
L'elaboració de propostes. Aspectes bàsics de la coordinació amb la resta de
professionals.
41. Tècniques de treball social. El pla de treball, l'entrevista, el diagnòstic social, l'informe
social. Bases conceptuals.
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42. El treball social amb famílies. Fonaments teòrics. Objectius de treball social familiar.
Metodologia de treball. Funció del/la treballador/a social.
43. El treball en equip. Metodologia. Requisits. La negociació i l'establiment d'acords.
44. L’entrevista en el procés metodològic del treball social. Tècniques d'entrevista, concepte
i característiques. Estudi de context: la institució, el professional i l'usuari. Finalitats de
l'entrevista. Els límits i la derivació.
45. El treball social familiar. La família com a referència individual. El treball social amb
famílies en l’àmbit dels Serveis Socials Bàsics. Metodologia d’intervenció.
46. El treball en xarxa.
47. El treball amb grups en el context dels serveis socials. Conceptualització. Metodologia
d'intervenció. Tipologia de grups. L'avaluació de d'intervenció grupal.
48. Les mesures de protecció d'infants i adolescents desemparats. Circuits per atendre les
diferents situacions. Els infants i adolescents estrangers no acompanyats.
49. La inclusió i l'exclusió social. Definició de conceptes. L'enfocament dels plans locals
d'inclusió social. El paper dels serveis socials bàsics.
50. L'atur i la inserció social dels joves. Recursos. El paper de l'administració local.
Coordinació dels serveis socials amb els serveis d'inserció sociolaboral.
51. La problemàtica de l'habitatge a Catalunya. Normativa vigent. Competències de les
diferents administracions. Recursos i prestacions.
52. La pobresa energètica. Concepte. Normativa vigent. Mesures i recursos per combatre-la.
Paper dels serveis socials bàsics.
53. Normativa vigent de la Renda Garantida de Ciutadania. Persones destinatàries,
requisits d'accés i pla d'intervenció.
54. Les persones sense llar. Conceptualització. Dimensió del fenomen a Catalunya. Paper
dels serveis socials bàsics.
55. Fenòmens migratoris. Concepte. Característiques de la immigració estrangera a
Catalunya. El paper del/la treballador/a i la interculturalitat.
56. El treball comunitari. Concepte de comunitat i actors socials presents a la comunitat.
Eines i enfocaments metodològics. Estratègies d’intervenció comunitària.
57. L'envelliment de la població. La gent gran. L'atenció i orientació a la gent gran. Les
persones grans amb dependència o risc social.
58. El maltractament i abusos a les persones grans. Definició. Senyals d'alerta. Factors de
risc. Mesures preventives. Protocols d'actuació. La intervenció des dels serveis socials
bàsics.
59. La violència masclista. Àmbits de la violència masclista. Avaluació del risc. La
intervenció amb víctimes i agressors, a nivell individual i social.
60. La intervenció en fills i filles de dones en situació de violència masclista. Prevenció i
intervenció educativa.
61. La discapacitat. Tipus de discapacitats. Avaluació dels factors familiars i socials. La
capacitat intel·lectual límit, la malaltia mental, la discapacitat lleu, moderada o greu i/o
profunda. Els trastorns de conducta.
62. La incapacitació. Tipus i valoració. Procés de reconeixement de la incapacitació. Efectes
de la incapacitació.
63. Drogodependències. Concepte. Problemàtica social a Catalunya. Programes, serveis i
recursos.
64. Procés metodològic de la planificació. Aproximació a la realitat social. Formulació de les
prioritats. Planejament. Programació. Execució. Avaluació.
65. Tipologia i tractament de les dades de serveis socials. Llei de protecció de dades i la
seva aplicació en l’àmbit dels serveis socials.
66. Els principis deontològics de la intervenció del/la treballador/a social. Dilemes ètics i
codi deontològic.

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL
• Elaborar documents administratius que impliquin baixa complexitat o segueixin un
procediment establert.
• Tramitar documentació administrativa i fer-ne el seu seguiment.
• Fer el manteniment de l’arxiu administratiu del servei.
• Donar suport a les tasques administratives que puguin requerir-se des del servei.
• Realitzar l’actualització i manteniment de les bases de dades del servei.
• Atendre el telèfon, el ciutadà, ajuntaments i/o usuaris del servei, i informar-los sobre
aquelles qüestions en que puguin estar interessats.
• Realitzar qualsevol altra funció anàloga que li sigui encomanada pel seu superior
FASE D’OPOSICIÓ:
Primer exercici: Valoració dels coneixements orals i escrits de la llengua catalana, mitjançant
una prova de nivell de Suficiència. Els aspirants que acreditin documentalment la possessió
del certificat del nivell de Suficiència (nivell C) de la Junta Permanent de Català o equivalent,
quedaran exempts de realitzar l’esmentada prova.
La qualificació d’aquest exercici serà d’apte/a o no apte/a.
Durada màxima: 60 minuts.
Segon exercici: Obligatori pels aspirants que no disposin de la nacionalitat espanyola, i
eliminatori. Sobre coneixements de la llengua espanyola. La qualificació d’aquest exercici
serà d’apte/a o no apte/a. Durada màxima: 60 minuts.
Tercer exercici: Desenvolupar per escrit, en el termini de temps acordat pel Tribunal
Qualificador de les proves, les dues proves següents:
Primera.- Resoldre deu preguntes curtes relacionades amb el contingut del programa de
la part general del temari annex a aquestes bases.
Es valoraran els coneixements, la concreció, el nivell de formació general, la composició
gramatical, les faltes d’ortografia, la claredat de l’exposició, la sistemàtica en el
plantejament, el rigor i els coneixements aplicats, la coherència entre la informació
recollida i l'expressada, i formulació de conclusions i del coneixement i l’aplicació
adequada de la normativa vigent.
La puntuació màxima d’aquest exercici serà de 10 punts. Els/les candidats/tes que no
assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats, i ja no se’ls corregirà el següent exercici.
Segona- Desenvolupar per escrit dos supòsits teòric-pràctics, relacionats amb les
funcions del lloc de treball.
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SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició
DENOMINACIÓ DEL LLOC: Auxiliar d’administració general
JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, i/o matí i tardes
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C2
TITULACIÓ REQUERIDA: Graduat en ESO o titulació equivalent.
En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat
expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que
n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

ANNEX 2. BASES ESPECÍFIQUES que han de regir el procés selectiu per a la provisió en
propietat de cinc places d’auxiliar d’administració general, pertanyents a l’escala
d’administració general, subescala auxiliar, grup C2, torn lliure.

Quart exercici: Es desenvoluparà durant el període de temps de 45 minuts i consistirà en una
prova pràctica d’informàtica d’Open Office o similar, relacionada amb les funcions del lloc de
treball.
Es valoraran els coneixements, la precisió, l’habilitat i la presentació formal.
La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 10 punts. Els/les candidats/tes que no
assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats.
FASE DE CONCURS:
Valoració de mèrits:
Els mèrits al·legats pels aspirants seran avaluats conforme a l’escala que es detalla a
continuació i es valoraran d’acord amb la data de finalització del termini de presentació
d’instàncies. Tots els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar amb l’aportació dels corresponents
diplomes o certificats. En la valoració de mèrits per temps de serveis no es tindran en
compte les fraccions inferiors al mes.
Formació: Per cursos realitzats amb aprofitament durant els últims deu anys, que tinguin
relació amb matèries pròpies de la funció de la plaça que es convoca, impartits per
l’Administració Pública o centres oficials, d’acord amb el següent barem (puntuació màxima:
3 punts):
Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament:
De 1h a 20h .........

0,10 punts

De 21h a 40h .........

0,20 punts

De 41h a 60h ........

0,50 punts.

(Un mateix curs no podrà puntuar simultàniament en diferents apartats)
Els cursos s’hauran d’acreditar mitjançant un certificat o diploma oficial, on hi haurà de
constar de forma clara i inequívoca el títol del curs, el centre o entitat que els ha impartit i la
durada lectiva del curs. En cas que no constin totes aquestes dades no serà tingut en
compte.
Experiència
- Per serveis prestats, en una administració pública, en un lloc de treball de categoria igual a
la de la plaça objecte de convocatòria. 0,2 punts per mes treballat. Puntuació màxima 2
punts
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La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 10 punts. Els/les candidats/tes que no
assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Es valoraran els coneixements, la concreció i especificitats dels supòsits plantejats, el
nivell de formació general, la composició gramatical, la claredat de l’exposició, la
sistemàtica en el plantejament, el rigor i els coneixements aplicats, la coherència entre la
informació recollida i l'expressada, i formulació de conclusions i del coneixement i
l’aplicació adequada de la normativa vigent.

En el cas de jornades a temps parcial la puntuació es prorratejarà en base a aquesta
dedicació.
PUNTUACIÓ FINAL:
La puntuació final s’obtindrà de la manera següent:
a) Se sumarà la puntuació obtinguda per cada aspirant en els diferents exercicis.
b) A la puntuació així obtinguda se li afegirà la resultant de la fase de concurs i s’obtindrà
d’aquesta manera la puntuació final de cada opositor/a.
En cas d’empat de puntuació, s’aplicaran els criteris de desempat següents:
En primer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la prova pràctica.
En segon lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la prova teòrica.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Finalment, si encara persisteix l’empat, el tribunal podrà efectuar les preguntes que consideri
adients per tal de procedir al desempat.
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Caldrà acreditar l’experiència amb una certificat de temps treballat, expedit per
l’Administració d’origen.
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La Constitució Espanyola. Estructura i contingut. Principis constitucionals. Drets
fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional.
Drets fonamentals i llibertats públiques: enumeració, garanties i suspensió. Altres
drets i deures dels ciutadans.
La Corona. Les funcions constitucionals del Cap d'Estat. Successió i regència. La
ratificació.
Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes: la seva organització i
competències. Els estatuts d'autonomia.
La Generalitat de Catalunya. Organització i competències. Estatut d'Autonomia de
Catalunya.
La comarca: Organització. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris.
Competències.
El municipi: concepte i elements. Creació i supressió de municipis. Alteració dels
termes municipals.
Les fonts del dret públic. La Llei: classes de Lleis. Els Decrets-Lleis. La delegació
legislativa. El Reglament. Altres fonts.
El procediment administratiu: concepte i principis. Fases. Terminis: el desistiment i la
renúncia. La terminació convencional.
L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits
dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat.
El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.
L’administració electrònica: principis generals. Dret de les persones en les seves
relacions amb les administracions públiques. Dret i obligació de relacionar-se
electrònicament amb les administracions públiques. L'expedient administratiu
electrònic.
Les oficines d’atenció a la ciutadania i els punts de registre i digitalització. El registre
electrònic. Registre d’entrada i sortida de documents.
Eines d’administració electrònica. Seu electrònica.
Transparència, accés a la informació pública i bon govern: marc legal a Catalunya.
Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Classes de personal al servei de les
administracions públiques.
Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Les situacions administratives dels empleats
públics.
Els contractes administratius a l’esfera local. Contractació administrativa: naturalesa
jurídica dels contractes públics. Elements. Subjectes. Sistemes de selecció de
contractistes.
El pressupost de les entitats locals: concepte i marc legal. Execució de l’estat de
despeses: autorització, disposició i obligació.
Documents administratius: tipologia. El decret, la notificació, la diligència, l’ofici, la
sol·licitud, l’informe, l’acta, el certificat, la carta, la citació, la convocatòria de reunió,
el recurs.
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Temari annex 2. 5 places d’auxiliar d’administració general.

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL
• Es responsabilitza de l’administració i manteniment dels sistemes informàtics de la
institució.
• Gestiona el pressupost del servei; dirigeix, supervisa i assigna tasques al personal al
seu càrrec.
• Gestiona i optimitza el sistema informàtic de la institució.
• Estudia, proposa i implementa millores en el sistema.
• Garanteix la promoció i implantació de l’Administració Electrònica a la institució, així
com l’ús de tecnologies de la informació i comunicació.
• Resol incidències i dóna assistència als usuaris.
• Es responsabilitza de la seguretat del sistema informàtic i de la contractació
d’aplicacions, dispositius, equips, maquinari i dades i de la seva implantació,
desenvolupament i òptim funcionament.
• Realitza altres tasques tècniques vinculades a l'execució dels projectes que se li
encomanin.
• Gestiona el servei de Certificació; forma part d’òrgans tècnics.
• Es coordina amb altres institucions públiques.
• Tramita expedients i emet informes tècnics, estudis, plecs; estadístiques, memòries i
altres documents.
• Administra el pressupost de la unitat; participa en els òrgans de contractació
vinculats al seu àmbit de competència.
• Altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors.
FASE D’OPOSICIÓ:
Al tractar-se d’un procés selectiu reservat al torn de promoció interna, on amb anterioritat els
aspirants, per poder accedir a la seva plaça actual, ja han acreditat els coneixements de la
llengua catalana, han acreditat la nacionalitat o els coneixements de la llengua castellana, i
els coneixements del temari general, aquesta fase d’oposició constarà d’una única prova
teòric-pràctica, de caràcter obligatori i eliminatori, relacionada amb la part específica del
temari.
Prova teòric-pràctica:
En aquesta prova s'avaluarà la competència tècnica de les persones aspirants en relació
amb el lloc de treball a cobrir. La prova pràctica serà de caràcter obligatori i eliminatori per a
totes les persones aspirants.
Aquest exercici consistirà en desenvolupar per escrit un o més supòsits teòric-pràctic
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SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició
DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a informàtic
JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, i/o matí i tardes
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: A2
TITULACIÓ REQUERIDA: Grau en Enginyeria tècnica en Informàtica i de gestió o titulació
acadèmica equivalent.
En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat
expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que
n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

ANNEX 3. BASES ESPECÍFIQUES que han de regir el procés selectiu per a la provisió en
propietat d’una plaça de Tècnic/a Informàtic/a, pertanyent a l’escala d’administració especial,
subescala tècnica mitja, grup A2, torn promoció interna.

Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament:
De 1h a 20h .........
0,10 punts
De 21h a 40h .........
0,20 punts
De 41h a 60h ........
0,50 punts.
Més de 61h ........
1 punt
(Un mateix curs no podrà puntuar simultàniament en diferents apartats)
Els cursos s’hauran d’acreditar mitjançant un certificat o diploma oficial, on hi haurà de
constar de forma clara i inequívoca el títol del curs, el centre o entitat que els ha impartit i la
durada lectiva del curs. En cas que no constin totes aquestes dades no serà tingut en
compte.
Experiència
Per serveis prestats, en una administració pública, en un lloc de treball de categoria igual a la
de la plaça objecte de convocatòria. 0,2 punts per mes treballat. Puntuació màxima 2 punts.
Caldrà acreditar l’experiència amb una certificat de temps treballat, expedit per
l’Administració d’origen.
En el cas de jornades a temps parcial la puntuació es prorratejarà en base a aquesta
dedicació.
PUNTUACIÓ FINAL:
La puntuació final s’obtindrà de la manera següent:
a) Se sumarà la puntuació obtinguda per cada aspirant en els diferents exercicis.
b) A la puntuació així obtinguda se li afegirà la resultant de la fase de concurs i s’obtindrà
d’aquesta manera la puntuació final de cada opositor/a.
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FASE DE CONCURS:
Valoració de mèrits:
Els mèrits al·legats pels aspirants seran avaluats conforme a l’escala que es detalla a
continuació i es valoraran d’acord amb la data de finalització del termini de presentació
d’instàncies. Tots els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar amb l’aportació dels corresponents
diplomes o certificats. En la valoració de mèrits per temps de serveis no es tindran en
compte les fraccions inferiors al mes.
Formació: Per cursos realitzats amb aprofitament, que tinguin relació amb matèries pròpies
de la funció de la plaça que es convoca, impartits per l’Administració Pública o centres
oficials, d’acord amb el següent barem (puntuació màxima: 3 punts):

Butlletí Oficial de la Província de Girona

proposats pel tribunal i relacionats amb les tasques, funcions i atribucions de la plaça objecte
de la convocatòria i relacionats amb les matèries compreses en el temari específic (temes 21
a 60).
Per a la realització del supòsit pràctic es disposarà del temps màxim que determini el
tribunal, que no podrà ser superior a dues hores.
Durant aquesta prova, els aspirants podran, en tot moment, fer ús dels textos, en paper,
sense comentar que considerin oportuns, que podrà portar al lloc on es realitzi la prova. Així
mateix també podran fer ús de calculadora si fos necessari.
En aquest exercici es valorarà la sistemàtica en el plantejament i formulació de conclusions i
del coneixement i l'aplicació adequada de la normativa vigent.
La qualificació de l'exercici serà de 0 a 10 punts. Les persones aspirants que no assoleixin
com a mínim 5 punts en aquesta prova quedaran eliminades del procés selectiu.

12. L’administració electrònica: principis generals. Dret de les persones en les seves

relacions amb les administracions públiques. Dret i obligació de relacionar-se
electrònicament amb les administracions públiques. L'expedient administratiu
electrònic.
13. Les oficines d’atenció a la ciutadania i els punts de registre i digitalització. El registre
electrònic. Registre d’entrada i sortida de documents.
14. Eines d’administració electrònica. Seu electrònica.

15. Transparència, accés a la informació pública i bon govern: marc legal a Catalunya.
16. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
17. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Classes de personal al servei de les

administracions públiques.
18. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Les situacions administratives dels empleats
públics.
19. Els contractes administratius a l’esfera local. Contractació administrativa: naturalesa
jurídica dels contractes públics. Elements. Subjectes. Sistemes de selecció de
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Temari annex 3. Tècnic/ informàtic/a
(temari general)
1. La Constitució Espanyola. Estructura i contingut. Principis constitucionals. Drets
fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional.
2. Drets fonamentals i llibertats públiques: enumeració, garanties i suspensió. Altres
drets i deures dels ciutadans.
3. La Corona. Les funcions constitucionals del Cap d'Estat. Successió i regència. La
ratificació.
4. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes: la seva organització i
competències. Els estatuts d'autonomia.
5. La Generalitat de Catalunya. Organització i competències. Estatut d'Autonomia de
Catalunya.
6. La comarca: Organització. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris.
Competències.
7. El municipi: concepte i elements. Creació i supressió de municipis. Alteració dels
termes municipals
8. Les fonts del dret públic. La Llei: classes de Lleis. Els Decrets-Lleis. La delegació
legislativa. El Reglament. Altres fonts.
9. El procediment administratiu: concepte i principis. Fases. Terminis: el desistiment i la
renúncia. La terminació convencional.
10. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits
dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat.
11. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

En cas d’empat de puntuació, s’aplicaran els criteris de desempat següents:
En cas d’empat el tribunal realitzarà una prova teòrica per tal de procedir al desempat.

22

Núm. BOP 133 · Núm. edicte 6021 · Data 13-07-2021 · CVE BOP-2021_0_133_6021 · Pàg. 22-31 · https://ddgi.cat/bop

(Temari específic)
21. Informàtica bàsica. Representació i comunicació de la informació: elements
constitutius d’un sistema d’informació. Característiques i funcions.
22. Arquitectura d’ordinadors. Components interns dels equips microinformàtics.
23. Perifèrics: connectivitat i administració. Elements d’impressió. Elements
d’emmagatzematge. Elements de visualització i digitalització.
24. Tipus abstractes i estructures de dades. Organitzacions de fitxers. Algorismes.
Formats d’informació i fitxers.
25. Sistemes operatius. Característiques i elements constitutius.
26. Sistemes operatius: Sistemes Windows i sistemes Unix i Linux. Sistemes operatius
per dispositius mòbils.
27. Virtualització, tipus diferents. Instal·lació, manteniment, gestió d'una infraestructura
virtual.
28. Virtualització amb VMWARE Vsphere. Virtualització amb Xen. Altres.
29. Administració del sistema operatiu i programari de base. Funcions i responsabilitats.
Actualització, manteniment i reparació del S.O.
30. Servidors: Funcions del servidor, configuracions de servidors.
31. Servidors: Servidors físics (Components), Servidors virtuals, Contenidors. Servidors
al núvol.
32. Servidors: Agregació de servidors, balanceig de càrrega. Sistemes clúster,
característiques, avantatges, components, tipus. Sistemes grid. Agregacions de
servidors al núvol. Gestió del núvol. Programari de gestió dels núvols.
33. Sistema operatiu Windows Server. Instal·lació. Gestió de xarxa. Seguretat del
sistema i de la xarxa.
34. Sistema operatiu Windows Server. Suport de hardware. Directori actiu. Sistema
d'arxius. (administració i configuració)
35. Sistema operatiu LINUX. Distribucions. Instal·lació. Característiques i mandats
principals.
36. Sistema operatiu LINUX. Sistema d'arxius. Suport de hardware. Usuaris i grups.
Instal·lació d'aplicacions. Gestió de xarxa. Seguretat.(administració i configuració)
37. Administració de bases de dades. Funcions i responsabilitats.
38. Administració de dades: Les dades i l’organització.
39. Administració de dades: La consulta de la informació, consultes de la direccio,
servidors de bases de dades, processament de dades a gran escala, big data, model
map reduce, ERP, manegament de dades al Núvol, repositoris remots.
40. Administració de dades: Protecció de la informació, seguretat en les bases de dades,
confidencialitat, accessibilitat i integritat.
41. Administració dels servidors de correu electrònic. Protocols de correu electrònic.
42. Copies de seguretat. Polítiques de còpia de seguretat: Tipus de copies de seguretat.
43. Copies de seguretat. Dispositius, unitats de cinta, discs durs o cintes virtuals.
Tendències.
44. Copies de seguretat. Llibreries de cintés físiques, virtuals, còpies de seguretat al
núvol. Tendències.
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contractistes.
20. El pressupost de les entitats locals: concepte i marc legal. Execució de l’estat de
despeses: autorització, disposició i obligació.

Núm. BOP 133 · Núm. edicte 6021 · Data 13-07-2021 · CVE BOP-2021_0_133_6021 · Pàg. 23-31 · https://ddgi.cat/bop

Butlletí Oficial de la Província de Girona

45. Copies de seguretat. Distribució dels dispositius de copia i guardat de còpies de
seguretat.
46. Sistemes Antivirus. Tipus. Mesures preventives i correctives en entorns LAN
connectats a Internet. Solucions comercials. Antivirus corporatius client/servidor.
47. Impressió. Tipus d’impressores. El servidor d’impressió. Cues d’impressió.
48. Administració de xarxes d’àrea local. Gestió d’usuaris. Gestió de dispositius.
Monitorització i control de trànsit.
49. Conceptes de seguretat dels sistemes d’informació. Seguretat física. Seguretat
lògica. Amenaces i vulnerabilitats.
50. Infraestructura física d’un CPD: condicionament i equipament. Sistemes de gestió
d’incidències. Control remot de llocs de treball.
51. El corrent elèctric. La presa de terra. Sistemes d’alimentació ininterrompuda per a
dispositius client. SAI per CPD. SAI generals. Grups electrògens.
52. Comunicacions. Mitjans de transmissió. Modes de comunicació. Equips terminals i
equips d’interconnexió i commutació.
53. Xarxes de comunicacions. Xarxes de comunicació i xarxes de difusió.
Comunicacions mòbils i inalàmbriques.
54. El model TCP/IP i el model de referència d’interconnexió de sistemes oberts (OSI) de
ISO. Protocols TCP/IP.
55. Internet: arquitectura de xarxa. Origen, evolució i estat actual. Principals serveis:
Protocols HTTP, HTTPS i SSL/TLS.
56. Xarxes locals. Tipologia. Tecniques de transmissió. Mètodes d’accés. Dispositius
d’interconnexió.
57. Seguretat de les TIC: Principis de seguretat. Atacs. Atacants. Contramesures.
Control d’accés. Identificació. Autenticació. Autorització. Auditoria. Models.
58. Amenaces i atacs. Errors i vulnerabilitats de programari. Codi maliciós. Denegació de
servei. Atac d’intermediari. Atac de canal lateral. Enginyeria social.
59. Seguretat física.
60. Seguretat dels servidors, dades, xarxa, núvol, web.
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FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL
• Realitzar tasques complexes de gestió administrativa que comporten la utilització de
màquines, aparells i programes informàtics.
• Responsabilitzar-se de la tramitació i gestió d’expedients administratius i del seu
control fins la seva finalització i arxiu.
• Dur a terme tasques que suposen la realització de càlculs complexos, com, entre
d’altres, liquidacions, devolucions, bonificacions, exempcions o càlcul de costos.
• Elaborar documents i informes d’acord amb les instruccions rebudes.
• Donar suport administratiu qualificat al personal tècnic de la Institució.
• Preparar documentació, decrets i altres documents de caràcter oficial.
• Atendre i informar al públic de forma presencial i telefònicament.
• Altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors.
FASE D’OPOSICIÓ:
Al tractar-se d’un procés selectiu reservat al torn de promoció interna, on amb anterioritat els
aspirants, per poder accedir a la seva plaça actual, ja han acreditat els coneixements de la
llengua catalana, han acreditat la nacionalitat o els coneixements de la llengua castellana, i
els coneixements del temari general, aquesta fase d’oposició constarà de dues proves, una
prova de coneixements teòrics i una teòric-pràctica, de caràcter obligatori i eliminatori,
relacionades amb la part específica del temari.
Prova de coneixements:
Resoldre 5 preguntes curtes relacionades amb el temari específic, que s’especifica al
present annex (temes 21 a 41)
Es valoraran els coneixements del tema, el nivell de formació general, la composició
gramatical, la claredat de l'exposició, la sistemàtica en el plantejament, el rigor i els
coneixements aplicats.
Els/les candidats/tes que no assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats.
Prova de coneixements teòric-pràctics:
Es desenvoluparà per escrit, i consistirà en el desenvolupament de dos casos pràctics
relacionats amb el temari annex, funcions i tasques del lloc de treball.
Es valoraran els coneixements, la concreció i especificitats dels supòsits plantejats, el nivell
de formació general, la composició gramatical, la claredat de l’exposició, la sistemàtica en el
plantejament, el rigor i els coneixements aplicats, la coherència entre la informació recollida i
l'expressada, i la metodologia utilitzada.
La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 10 punts. Els/les candidats/tes que no
assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats

24

Núm. BOP 133 · Núm. edicte 6021 · Data 13-07-2021 · CVE BOP-2021_0_133_6021 · Pàg. 24-31 · https://ddgi.cat/bop

SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició
DENOMINACIÓ DEL LLOC: Administratiu d’administració general
JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, i/o matí i tardes
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C1
TITULACIÓ REQUERIDA: Batxillerat, FPII o equivalent.
En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat
expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que
n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

ANNEX 4. BASES ESPECÍFIQUES que han de regir el procés selectiu per a la provisió en
propietat dues places d’administratiu d’administració general, pertanyents a l’escala
d’administració general, subescala administrativa, grup C1, torn promoció interna.

Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament:
De 1h a 20h .........
0,10 punts
De 21h a 40h .........
0,20 punts
De 41h a 60h ........
0,50 punts.
(Un mateix curs no podrà puntuar simultàniament en diferents apartats)
Els cursos s’hauran d’acreditar mitjançant un certificat o diploma oficial, on hi haurà de
constar de forma clara i inequívoca el títol del curs, el centre o entitat que els ha impartit i la
durada lectiva del curs. En cas que no constin totes aquestes dades no serà tingut en
compte.
Experiència
- Per serveis prestats, en una administració pública, en un lloc de treball de categoria igual a
la de la plaça objecte de convocatòria. 0,2 punts per mes treballat. Puntuació màxima 2
punts
Caldrà acreditar l’experiència amb una certificat de temps treballat, expedit per
l’Administració d’origen.
En el cas de jornades a temps parcial la puntuació es prorratejarà en base a aquesta
dedicació.
PUNTUACIÓ FINAL:
La puntuació final s’obtindrà de la manera següent:
a) Se sumarà la puntuació obtinguda per cada aspirant en els diferents exercicis.
b) A la puntuació així obtinguda se li afegirà la resultant de la fase de concurs i s’obtindrà
d’aquesta manera la puntuació final de cada opositor/a.
En cas d’empat de puntuació, s’aplicaran els criteris de desempat següents:
En cas d’empat el tribunal realitzarà una prova teòrica per tal de procedir al desempat.
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Formació: Per cursos realitzats amb aprofitament, que tinguin relació amb matèries pròpies
de la funció de la plaça que es convoca, impartits per l’Administració Pública o centres
oficials, d’acord amb el següent barem (puntuació màxima: 3 punts):

Butlletí Oficial de la Província de Girona

FASE DE CONCURS:
Valoració de mèrits:
Els mèrits al·legats pels aspirants seran avaluats conforme a l’escala que es detalla a
continuació i es valoraran d’acord amb la data de finalització del termini de presentació
d’instàncies. Tots els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar amb l’aportació dels corresponents
diplomes o certificats. En la valoració de mèrits per temps de serveis no es tindran en
compte les fraccions inferiors al mes.

1. La Constitució Espanyola de 1978. Característiques i estructura. La reforma
constitucional.

2. Drets i deures fonamentals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Altres drets i
deures dels

3. ciutadans. Garanties i suspensió dels drets i llibertats.
4. La Corona. Les funcions constitucionals del cap de l'Estat. Successió i regència.
5. Organització territorial de l'Estat: principis generals. Les comunitats autònomes: la
seva organització i competències. Els estatuts d'autonomia.

6. L’ordenament jurídic-administratiu. Les lleis estatals i autonòmiques. Tipus de
disposicions legals.

7. El règim local espanyol: principis constitucionals
8. La comarca: Organització. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris.
Competències.
9. L’Administració Pública i el Dret. El principi de legalitat en l’Administració. Potestats
reglades i potestats discrecionals: discrecionalitat i conceptes jurídics indeterminats.
Límits de la discrecionalitat.
10. El sector públic institucional. Organismes autònoms, entitats públiques empresarials,
societats mercantils, fundacions públiques i consorcis.
11. Les persones davant l’activitat de l’Administració: drets i obligacions. La persona
interessada: concepte, capacitat d’obrar i representació. La identificació dels
interessats i els seus drets en el procediment.
12. Fonaments jurídics de l’administració electrònica. Sistemes d’identificació i signatura
admesos per les administracions públiques. Ús de mitjans d’identificació i signatura
en el procediment administratiu. L’actuació administrativa automatitzada.
13. El Registre electrònic general. El registre electrònic d’apoderaments. L’arxiu
electrònic únic. La seu electrònica i el portal d’internet.
14. Transparència: Obligacions mínimes de publicitat activa. Dret d’accés a la informació
pública.
15. Protecció de dades personals i administració pública: Normativa aplicable i principis
de la protecció de dades. El delegat de protecció de dades.
16. El municipi: concepte i elements. Creació i supressió de municipis. Alteració dels
termes municipals.
17. La població i el padró municipal.
18. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu.
19. Documents administratius: tipologia. El decret, la notificació, la diligència, l’ofici, la
sol·licitud, convocatòria de reunió, acta de reunió, proposta de resolució.
20. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Classes de personal al servei de les
administracions públiques.
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Part general

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Temari annex 4. 2 places d’administratiu d’administració general, torn promoció interna
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Part específica
21. El procediment administratiu: concepte i principis. Fases. Terminis: el desistiment i la
renúncia. La terminació convencional.
22. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La
motivació i la forma. El silenci administratiu.
23. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte
administratiu.
24. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat.
Convalidació.
25. Documents administratius: tipologia. El decret, la notificació, la diligència, l’ofici, la
sol·licitud, convocatòria de reunió, acta de reunió, proposta de resolució.
26. L’administració electrònica: principis generals. Dret de les persones en les seves
relacions amb les administracions públiques. Dret i obligació de relacionar-se
electrònicament amb les administracions públiques. L'expedient administratiu
electrònic.
27. Les oficines d’atenció a la ciutadania i els punts de registre i digitalització. El registre
electrònic. Registre d’entrada i sortida de documents.
28. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
29. Els contractes del sector públic: tipologia, procediment, característiques essencials.
30. Els contractes del sector públic: delimitació. Les parts en els contractes del sector
públic. L’òrgan de contractació.
31. Administració electrònica: tramitació de documentació i signatura electrònica.
32. El pressupost en les corporacions locals. Elaboració, tramitació i aprovació.
33. L’estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació,
situació i nivells de vinculació jurídica. Les despeses amb finançament afectat. El
pressupost d'ingressos.
34. L'execució del pressupost de despeses i d'ingressos: les seves fases. Els pagaments
a justificar. Les bestretes de caixa fixa.
35. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.
36. La liquidació del pressupost. Contingut i tramitació.
37. El Compte General de les entitats locals. Contingut i tramitació.
38. El control intern de l'activitat economicofinancera de les entitats locals. La funció
interventora. Les objeccions. La omissió de la fiscalització i el reconeixement
extrajudicial de crèdit.
39. El control financer: procediment i informes. La comprovació material de les
inversions segons el RD 424/2017.
40. Fiscalització dels procediments de concessió i gestió de les subvencions. Control
financer posterior.
41. Subministrament d’informació segons l’ordre HAP/2105/2012: execució trimestral,
informes de morositat i PMP.

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL
• Realitzar funcions d’inspecció del serveis vinculats a l'àmbit educatiu, tant de la
prestació del serveis com dels seus recursos i el seu personal.
• Gestionar inscripcions; resol les sol·licituds d’ajuts.
• Gestionar i controlar pagaments.
• Fer seguiment del personal assignat als serveis.
• Gestionar i tramitar factures.
• Realitzar informes i actualitzar documents i informació.
• Tramitar expedients.
• Elaborar i gestionar certificats i bases de dades.
• Enviar informació als destinataris dels serveis.
• Preparar enquestes de satisfacció.
• Resoldre incidències en els serveis.
• Aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus
superiors.
FASE D’OPOSICIÓ:
Al tractar-se d’un procés selectiu reservat al torn de promoció interna, on amb anterioritat els
aspirants, per poder accedir a la seva plaça actual, ja han acreditat els coneixements de la
llengua catalana, han acreditat la nacionalitat o els coneixements de la llengua castellana, i
els coneixements del temari general, aquesta fase d’oposició constarà de dues proves, una
prova de coneixements teòrics i una teòric-pràctica, de caràcter obligatori i eliminatori,
relacionades amb la part específica del temari.
Prova de coneixements:
Resoldre 5 preguntes relacionades amb el temari específic, que s’especifica al present
annex (temes 21 a 45).
Es valoraran els coneixements del tema, el nivell de formació general, la composició
gramatical, la claredat de l'exposició, la sistemàtica en el plantejament, el rigor i els
coneixements aplicats.
Els/les candidats/tes que no assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats.
Prova de coneixements teòric-pràctics:
Es desenvoluparà per escrit, i consistirà en el desenvolupament de dos casos pràctics
relacionats amb el temari annex, funcions i tasques del lloc de treball.
Es valoraran els coneixements, la concreció i especificitats dels supòsits plantejats, el nivell
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SISTEMA DE SELECCIÓ: concurs-oposició
DENOMINACIÓ DEL LLOC: Inspector/a de serveis escolars.
JORNADA LABORAL: 37,5h/setmanals repartides en matí, i/o matí i tardes
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C1
TITULACIÓ REQUERIDA: Batxillerat, FPII o equivalent.
En el supòsit que s’aporti una titulació equivalent a l’exigida, s’haurà d’adjuntar un certificat
expedit per l’organisme que correspongui del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que
n’acrediti l’equivalència i/o homologació.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

ANNEX 5. BASES ESPECÍFIQUES que han de regir el procés selectiu per a la provisió en
propietat d’una plaça d’inspector/a de serveis escolars,
places d’administratiu
d’administració general, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala tècnica
auxiliar, grup C1, torn promoció interna.

Formació: Per cursos realitzats amb aprofitament, que tinguin relació amb matèries pròpies
de la funció de la plaça que es convoca, impartits per l’Administració Pública o centres
oficials, d’acord amb el següent barem (puntuació màxima: 3 punts):
Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament:
De 1h a 20h .........
0,10 punts
De 21h a 40h .........
0,20 punts
De 41h a 60h ........
0,50 punts.
(Un mateix curs no podrà puntuar simultàniament en diferents apartats)
Els cursos s’hauran d’acreditar mitjançant un certificat o diploma oficial, on hi haurà de
constar de forma clara i inequívoca el títol del curs, el centre o entitat que els ha impartit i la
durada lectiva del curs. En cas que no constin totes aquestes dades no serà tingut en
compte.
Experiència
- Per serveis prestats, en una administració pública, en un lloc de treball de categoria igual a
la de la plaça objecte de convocatòria. 0,2 punts per mes treballat. Puntuació màxima 2
punts.
Caldrà acreditar l’experiència amb una certificat de temps treballat, expedit per
l’Administració d’origen.
En el cas de jornades a temps parcial la puntuació es prorratejarà en base a aquesta
dedicació.
PUNTUACIÓ FINAL:
La puntuació final s’obtindrà de la manera següent:
a) Se sumarà la puntuació obtinguda per cada aspirant en els diferents exercicis.
b) A la puntuació així obtinguda se li afegirà la resultant de la fase de concurs i s’obtindrà
d’aquesta manera la puntuació final de cada opositor/a.
En cas d’empat de puntuació, s’aplicaran els criteris de desempat següents:
En cas d’empat el tribunal realitzarà una prova teòrica per tal de procedir al desempat.
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FASE DE CONCURS:
Valoració de mèrits:
Els mèrits al·legats pels aspirants seran avaluats conforme a l’escala que es detalla a
continuació i es valoraran d’acord amb la data de finalització del termini de presentació
d’instàncies. Tots els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar amb l’aportació dels corresponents
diplomes o certificats. En la valoració de mèrits per temps de serveis no es tindran en
compte les fraccions inferiors al mes.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

de formació general, la composició gramatical, la claredat de l’exposició, la sistemàtica en el
plantejament, el rigor i els coneixements aplicats, la coherència entre la informació recollida i
l'expressada, i la metodologia utilitzada.
La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 10 punts. Els/les candidats/tes que no
assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats
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Annex 5. Temari Inspector serveis escolars (torn promoció interna)
Temari general.1. La Constitució Espanyola de 1978. Característiques i estructura. La reforma
constitucional.
2. Drets i deures fonamentals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Altres drets i
deures dels ciutadans. Garanties i suspensió dels drets i llibertats.
3. La Corona. Les funcions constitucionals del cap de l'Estat. Successió i regència.
4. Organització territorial de l'Estat: principis generals. Les comunitats autònomes: la
seva organització i competències. Els estatuts d'autonomia.
5. L’ordenament jurídic-administratiu. Les lleis estatals i autonòmiques. Tipus de
disposicions legals.
6. El règim local espanyol: principis constitucionals
7. La comarca: Organització. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris.
Competències.
8. L’Administració Pública i el Dret. El principi de legalitat en l’Administració. Potestats
reglades i potestats discrecionals: discrecionalitat i conceptes jurídics indeterminats.
Límits de la discrecionalitat.
9. El sector públic institucional. Organismes autònoms, entitats públiques empresarials,
societats mercantils, fundacions públiques i consorcis.
10. Les persones davant l’activitat de l’Administració: drets i obligacions. La persona
interessada: concepte, capacitat d’obrar i representació. La identificació dels
interessats i els seus drets en el procediment.
11. Fonaments jurídics de l’administració electrònica. Sistemes d’identificació i signatura
admesos per les administracions públiques.
12. Ús de mitjans d’identificació i signatura en el procediment administratiu. L’actuació
administrativa automatitzada.
13. El Registre electrònic general. El registre electrònic d’apoderaments. L’arxiu
electrònic únic. La seu electrònica i el portal d’internet.
14. Transparència: Obligacions mínimes de publicitat activa. Dret d’accés a la informació
pública.
15. Protecció de dades personals i administració pública: Normativa aplicable i principis
de la protecció de dades. El delegat de protecció de dades.
16. El municipi: concepte i elements. Creació i supressió de municipis. Alteració dels
termes municipals.
17. La població i el padró municipal.
18. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu.
19. Documents administratius: tipologia. El decret, la notificació, la diligència, l’ofici, la
sol·licitud, convocatòria de reunió, acta de reunió, proposta de resolució.
20. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Classes de personal al servei de les
administracions públiques.
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Temari específic.21. El procediment administratiu: concepte i principis. Fases. Terminis: el desistiment i la
renúncia. La terminació convencional.
22. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la
forma. El silenci administratiu.
23. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte administratiu.
24. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat.
Convalidació.
25. L’administració electrònica: principis generals. Dret de les persones en les seves
relacions amb les administracions públiques. Dret i obligació de relacionar-se
electrònicament amb les administracions públiques. L'expedient administratiu electrònic.
26. Les oficines d’atenció a la ciutadania i els punts de registre i digitalització. El registre
electrònic. Registre d’entrada i sortida de documents.
27. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
28. Administració electrònica: tramitació de documentació i signatura electrònica.
29. Definició i àmbit del Servei d'Educació de Catalunya: principis ordenadors de la prestació
del servei.
30. Competències dels ens locals en la Llei d'Educació: relacions entre l'Administració
educativa de la Generalitat i els ens locals, corresponsabilització.
31. Drets i deures de convivència en la Llei d'Educació de Catalunya.
32. Principis rectors del Sistema educatiu de Catalunya: Ensenyament obligatori i
ensenyament gratuït.
33. Mapa Escolar de la comarca: ensenyament de nivell infantil, ensenyament de nivell
primaria i ensenyament de nivell de secundaria.
34. El servei de transport escolar a l'Alt Empordà: descripció del servei. Organització del
transport escolar a la comarca de l'Alt Empordà.
35. Finalitat del transport escolar: modalitats. Planificació escolar vigent a la comarca de l'Alt
Empordà.
36. Obligacions de l'entitat organitzadora del transport escolar: seguiments del contractes.
37. Itineraris i parades del transport escolar a la comarca de l'Alt Empordà: itineraris dels
instituts de la comarca, itineraris de les escoles d'infantil i primaria.
38. Condicions dels vehicles del transport escolar per carretera: antiguitat dels vehicles,
autoritzacions de transport.
39. Característiques del personal adscrit al transport escolar: conductors/es,
acompanyants/es i la seva relació amb la comunitat educativa.
40. Els/les acompanyants de transport escolar: tasques a desenvolupar en el transport
escolar amb relació amb els alumnes.
41. Seguretat en el transport escolar i de menors: dispositius de seguretat, sistemes de
retenció i identificació del servei. Els cinturons de seguretat i els sistemes de retenció
infantil homologats.
42. La prestació del transport escolar a la comarca de l'Alt Empordà : el personal adscrit al
servei i les seves característiques.
43. Condicions i característiques dels vehicles adscrits al transport escolar a la comarca de
l'Alt Empordà.
44. Prerrogatives del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en relació a les empreses de
transport escolar que presten el servei als centres públics de la comarca.
45. Penalitats: infraccions molt greus, infraccions greus i infraccions lleus.

