
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 1409 D’OCTUBRE DE 2010 11

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LLEIDA

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ
OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ

EDICTE 10971

Per acord del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació
de l’Ajuntament de Lleida de data 24 de setembre de 2010, es va
aprovar el calendari que ordena el procés de preinscripció i
matrícula de l’alumnat de l’escola bressol pública “La Mitjana”
de la ciutat de Lleida, que ha estat ratificat per la Junta de Govern
Local de data 28 de setembre de 2010,

Calendari de la preinscripció i matrícula de l’alumnat de l’escola
bressol pública “La Mitjana” de la ciutat de Lleida:
Presentació de sol·licituds ..................................13 -22 d’octubre
Publicació llistes baremades
amb número de desempat .........................................28 d’octubre
Sorteig número de desempat ......................................2 novembre
Reclamacions i al·legacions........................4 - 5 i 8 de novembre
Publicació llistat definitiu de l’alumnat admès ...15 de novembre
Reclamacions al president de l’IME..... 16, 17 i 18 de novembre
Matrícula i bonificacions ........23 de novembre al 3 de desembre

− ♦ −

AJUNTAMENT DE LLEIDA

GERÈNCIA DE RRHH I VIA PÚBLICA
SERVEI DE RECURSOS HUMANS

ANUNCI 11079

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 27/07/2010 i
Decret d’Alcaldia de data 1/10/2010 s’aproven les bases
específiques reguladores del Procés d’Estabilitat per a l’accés a
la condició de funcionari de carrera i de personal laboral fix de
l’Ajuntament de Lleida i dels seus Organismes Autònoms (places
ocupades de forma interina o temporal) i que literalment diuen:

Bases reguladores del procés d’estabilitat per a l’accés a la
condició de funcionari de carrera i de personal laboral fix de

l’Ajuntament de Lleida i dels seus organismes autònoms
(places actualment ocupades de forma interina o temporal)

1. Objecte de les bases
És objecte de les presents bases regular el procés d’estabilitat per
a l’accés a la condició de funcionari de carrera i de personal
laboral fix de l’Ajuntament de Lleida i dels seus Organismes
Autònoms. El nombre de places que es convoquen és de 100
places de funcionari de carrera i de 40 places de personal laboral
fix per a cobrir les places que figuren en l’Annex I.

En compliment de l’establert en l’article 59 de la Llei 7/2007, de
12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, es reservaran
un 5% de places per a ser cobertes entre les persones amb
discapacitat considerant com a tals les definides en l’apartat 2 de
l’article 1 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les
persones amb discapacitat (minusvalidesa de grau igual o
superior al 33%). Els esmentats aspirants hauran d’acreditar
aquesta condició mitjançant un certificat de l’equip oficial de
valoracions, el qual depèn de l’ Institut Català d’Assistència i
Serveis Social (ICASS), que acrediti la condició legal de
disminuït, la compatibilitat amb el desenvolupament de les
tasques i funcions corresponents a les places a cobrir.

La participació en els processos selectius per aquesta via de
reserva resta limitada a aquells aspirants amb la condició legal de
disminuït reconeguda i garanteix el seu dret preferent per escollir
les vacants en el torn respectiu en el cas que l’assignació de llocs
es faci per l’ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu.

Els/les aspirants que s’hi vulguin acollir i així ho indiquin a la

sol·licitud, necessitaran un dictamen vinculant de les condicions
psíquiques, físiques o sensorials, emès expressament amb ocasió
d’aquesta convocatòria i expedit per l’equip multiprofessional
competent de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS), abans de l’inici de la primera prova. En el cas que
aquestes places reservades per a aquests aspirants quedin
desertes, s’acumularan a la resta de places de la convocatòria
corresponent.

Adaptacions de les proves: El dictamen vinculant expedit per
l’equip multiprofessional competent esmentat determinarà, si fos
el cas, l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans materials per
a la realització de les proves i exercicis que prevegin les bases
específiques de la convocatòria. Als efectes de l’adaptació o
adequació de les proves i exercicis, el Tribunal Qualificador
adoptarà les mesures necessàries per tal que les persones
discapacitades tinguin similars oportunitats per a la seva
realització que la resta d’aspirants i es considerarà el que
estableix l’article 7 del Decret 66/1999, de 9 de març.

Els aspirants discapacitats que no optin per la via de reserva i que
sol·licitin adaptacions, també hauran de sol·licitar el dictamen
esmentat.

Adaptacions del lloc de treball: El dictamen vinculant expedit per
l’equip multiprofessional competent esmentat determinarà, si fos
el cas, l’adaptació del lloc de treball o llocs de treball sempre que
aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de
l’organització o sigui incompatible amb el desenvolupament de
les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoquin.

2. Modalitat de Selecció: Convocatòries
2. 1. Serà la de concurs oposició

2. 2. Es realitzaran les convocatòries que s’estimin adients per
garantir la necessària especialització del Tribunal Qualificador.

3. Requisits dels aspirants
Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les
aspirants reuneixin en la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds els requisits següents:

a) Nacionalitat:
Per a les places de personal funcionari: Ésser ciutadà espanyol o
ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió
Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui
aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els
descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels
nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels
estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per
la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret
i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o
majors d’aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus
progenitors.

Per a les places de personal laboral: També podran ser admesos,
a més dels que compleixin els requisits establerts en els dos
apartats anteriors, els estrangers amb residència legal a Espanya.

b) Edat: haver complert 16 anys abans de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds i no superar l’edat establerta
per la jubilació forçosa

c) Posseir la titulació corresponent al grup de classificació de la
plaça a la qual s’opta:

- Per les places del grup de classificació A1, títol de llicenciat/da
universitari/ària o equivalent

- Per les places del grup de classificació A2, títol de diplomat/da
universitari/ària o equivalent

- Per les places del grup de classificació C1, títol de batxiller,
formació professional de segon grau o equivalent



- Per les places del grup de classificació C2, títol d’ensenyament
secundari obligatori, graduat escolar, formació professional de
primer grau o equivalent.
- Per les places del grup de classificació Agrupacions
Professionals, títol de certificat d’escolaritat
d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir les
funcions públiques ni haver estat separat per resolució
disciplinària ferma, del servei de cap Administració Pública
e) No trobar-se inclòs en cap de les causes d’incapacitat
legalment establertes
4. Retribucions
Les corresponents a les categories i llocs especificats en
cadascuna de les convocatòries.
5. Presentació de sol·licituds
Per participar en aquestes proves selectives s’ha d’omplir el
model normalitzat de sol·licitud que es facilitarà al Servei de
Recursos Humans o a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana.
Les instàncies per participar en les proves es presentaran al
Registre General de la Corporació, dirigides a l’Alcalde en un
termini de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la
publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat,
d’acord amb l’establert en l’art. 38. 4 de la Llei de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu
Comú. Juntament amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar una fotocòpia
del DNI, una fotocòpia compulsada de la titulació exigida per a
concórrer en la convocatòria i l’acreditació dels mèrits al·legats.
Per tal de ser admès i, si escau, de prendre part en les proves
selectives corresponents, caldrà que els aspirants manifestin en
les seves instàncies que compleixen totes les condicions exigides,
referides sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per
a la presentació d’instàncies.
L’Alcalde de Lleida pot demanar, als efectes procedents,
l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha
inexactituds o falsedats en els quals hagin pogut incórrer els
aspirants.
6. Admissió d’aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcalde
ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes i ha de
declarar aprovada la llista d’admesos i exclosos que es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província fent constar el nom,
cognoms i DNI dels admesos i exclosos. En aquest últim cas
s’han d’indicar les causes legals d’exclusió, les quals només
poden ser les directament derivades de la mateixa convocatòria.
Els errors materials i de fet es poden esmenar en qualsevol
moment, d’ofici o a petició de la persona interessada. Es
concedirà un període de 10 dies hàbils per presentar esmenes i
possibles reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran
en el termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per
a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.
Si no s’hi presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva
la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar-la
a publicar. Si s’accepta alguna reclamació es notificarà al/la
recurrent en els termes que estableix la LRJAPiPAC. Tot seguit
s’esmenarà la llista de persones admeses i excloses i l’esmena es
publicarà al BOP i al tauler d’edictes de la Corporació. No
obstant això, la publicació referida es podrà substituir per una
notificació personal a cadascuna de les persones aspirants
d’acord amb el que preveu l’art. 58 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre.
En aquesta mateixa resolució també s’han d’anunciar el dia,
l’hora i el lloc on s’han d’iniciar els exercicis i l’ordre d’actuació
dels aspirants.
En els anuncis s’indicarà el número i data del Butlletí Oficial de
la Província on s’hagin publicat les bases de la convocatòria.

7. Tribunal qualificador
Estarà integrat per:

President:
- Secretari General Adjunt.

Vocals:
- Cap de Servei de Recursos Humans.
- Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
- Un/a funcionari/ària especialista corresponent a la Gerència de
la qual depengui la plaça objecte de la convocatòria o bé un/a
especialista proposat/da per la pròpia Gerència de grup o titulació
igual o superior a la plaça objecte de la convocatòria.
- Un/a funcionari/ària o treballador/a que tingui com a mínim el
grup que correspongui a la plaça objecte de la convocatòria.

Secretària:
- Cap de Secció de Selecció, Promoció i Provisió.

7. 1 El Tribunal pot disposar si així ho creu convenient la
incorporació d’assessors/es especialistes perquè col·laborin amb
els seus membres en la valoració de les proves. Aquests assessors
tenen veu però no vot. Han de limitar la seva participació a
l’assessorament tècnic o científic i no podran participar en la
qualificació de les proves.

7. 2. El Tribunal que actuï en aquestes proves tindrà la categoria
que correspongui de conformitat amb el que estableix el Reial
Decret 462/2002 de 24 de maig.

7. 3. Els vocals han de ser designats a la convocatòria i han de
tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les
places objecte de la convocatòria.

7. 4. El Secretari del Tribunal s’encarregarà d’atendre les
consultes i les incidències que es produeixin tant abans, com
durant i després de les proves selectives. El Secretari tindrà veu
però no vot i no formarà part del Tribunal.

7. 5. El Tribunal no pot aprovar ni declarar que ha superat el
procés selectiu un nombre superior d’aspirants al de les places
objecte de la convocatòria. El tribunal, per altra part, ha de
facilitar als aspirants la informació que li sigui requerida en
relació amb les seves puntuacions obtingudes.

7. 6. El funcionament dels tribunals o dels òrgans seleccionadors
s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats.

7. 7. Els membres del Tribunal caldrà que s’abstinguin
d’intervenir-hi, i cal que ho notifiquin a l’Il·lm. Sr. Alcalde, quan
escaiguin en ells les circumstàncies d’incompatibilitat previstes a
l’article 28 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o en el cas que
haguessin impartit cursos o treballs per a la preparació
d’aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la
publicació de la corresponent convocatòria.

De la mateixa manera, els aspirants podran recusar els membres
del Tribunal quan concorrin les circumstàncies previstes al
paràgraf anterior.

El Tribunal resoldrà totes les qüestions o incidències que es
suscitin durant el desenvolupament de la convocatòria i pot
demanar, a proposta de l’Alcalde, als efectes procedents
l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha
inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els
aspirants que poden ser exclosos motivadament de la
convocatòria en qualsevol moment, quan no compleixin els
requisits.

7. 8. El Tribunal ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents
respectius que s’han de designar conjuntament amb els titulars.
La designació dels membres es farà publica al BOP.

7. 9. El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense
l’assistència de més de la meitat dels membres titulars o suplents
indistintament.

7. 10. El Tribunal ha de garantir en tot moment els principis
d’igualtat, capacitat, mèrit i publicitat pel que fa a la tutela dels
drets dels candidats, així com garantir els principis de legalitat,
objectivitat, i la neutralitat de l’actuació del mateix.
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7. 11. La composició dels òrgans de selecció tendiran a la paritat
entre dones i homes.

8. Desenvolupament de les proves
8. 1. Els aspirants, que hauran de presentar-se proveïts del DNI,
seran convocats en un avís únic i s’exclouran de les proves
aquells aspirants que no compareguin llevat dels casos que
degudament justificats, siguin acceptats pel Tribunal.

8. 2. La data, horari i lloc en què començarà la primera prova
seran anunciats al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’Edictes de l’Ajuntament i a la web municipal www. paeria.
es/serveisgenerals i les següents proves, si no poden realitzar-se
el mateix dia, únicament al tauler d’Edictes. Si el Tribunal ho
estima convenient podran efectuar-se crides parcials que
respectaran l’ordre abans esmentat.

8. 3. L’ordre d’actuació dels aspirants en aquells exercicis que no
puguin ésser realitzats conjuntament començarà pel que
alfabèticament sigui el primer de la lletra que hagi sortit elegida
en l’últim sorteig fet per la Secretaria d’Estat per a la Funció
Pública, o cas que no n’hi hagi cap pel primer de la següent, i així
successivament. La resta d’aspirants seran avaluats seguint
aquest mateix ordre.

8. 4. Una vegada iniciades les proves selectives, no és obligatòria
la publicació dels anuncis de la realització de les proves restants
en el Butlletí Oficial de la Província. Aquests anuncis els ha de
fer públics el Tribunal en els locals on s’hagin realitzat les proves
anteriors, a la seu de l’Ajuntament de Lleida i a la web municipal
www. paeria. es/serveisgenerals

8. 5. Els tribunals o òrgans de selecció han de fer pública, en el
lloc de realització de cada prova, la llista d’aprovats per ordre de
puntuació. La qualificació de les proves selectives es farà sumant
les puntuacions atorgades pels diferents membres del Tribunal i
dividint el total pel nombre dels seus assistents, per tant, la
qualificació definitiva serà el quocient de l’operació.

L’ordre de puntuació definitiva vindrà determinat per la suma de
les puntuacions obtingudes en cada exercici de les proves
realitzades.

8. 6. Adaptacions de les proves: Els/les aspirants discapacitats
necessitaran un dictamen vinculant de les condicions psíquiques,
físiques o sensorials, emès expressament amb ocasió d’aquesta
convocatòria i expedit per l’equip multiprofessional competent
de l’ Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS),
abans de l’inici de la primera prova, que determinarà, si fos el
cas, l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans materials per a
la realització de les proves i exercicis que prevegin les bases
específiques de la convocatòria. Als efectes de l’adaptació o
adequació de les proves i exercicis, el Tribunal Qualificador
adoptarà les mesures necessàries per tal que les persones
discapacitades tinguin similars oportunitats per a la seva
realització que la resta d’aspirants i es considerarà el que
estableix l’article 7 del Decret 66/1999, de 9 de març.

8. 7. Un cop finalitzades les proves, s’ha de fer pública la llista
d’aprovats per ordre de puntuació, la qual no pot contenir un
nombre superior al de places vacants ofertes, i s’ha de trametre a
l’òrgan competent.

Qualsevol proposta d’aprovats que contravingui el que s’ha
establert anteriorment serà nul·la de ple dret quant a les
actuacions relatives als aspirants que superin aquest nombre.

8. 8. En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc a
la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la
fase de concurs. Si persisteix l’empat, segons la puntuació
obtinguda en la prova pràctica. Si encara persisteix l’empat o en
el cas que no hi hagi prova pràctica, es faculta l’òrgan de selecció
per ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions
pròpies de les places convocades i el temari, que determinarà
l’aspirant amb millor capacitat. Si realitzada la prova, encara
persisteix l’empat es resoldrà per sorteig.

9. Estructura de les proves
9. 1. Fase oposició:
En les places pertanyents al grup A1 es desenvoluparan els
exercicis següents:

- Primer exercici: Consistirà en contestar per escrit un qüestionari
de 60 preguntes tipus test (mes 3 preguntes de reserva), amb
quatre respostes alternatives, que seran proposades pel Tribunal i
relacionades amb el programa general de la convocatòria (Annex
IV), durant un màxim d’una hora i quinze minuts.

Les 3 preguntes de reserva únicament seran tingudes en compte
a efectes de còmput, i per ordre, en el cas que, si s’escau, el
Tribunal anul·li alguna de les 60 preguntes tipus test proposades.

Aquest exercici tindrà una qualificació de 0 a 10 punts essent
eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 5 punts en
aquest exercici. Les respostes en blanc i les errònies no
descomptaran.

- Segon exercici: Consistirà en desenvolupar un cas pràctic a
escollir entre quatre, proposats pel Tribunal Qualificador,
relacionat amb el programa específic de la convocatòria i els
procediments, tasques i funcions habituals dels llocs objecte de
cada convocatòria durant un màxim d’una hora i trenta minuts
(Annex IV).

Per a les places de Professor Especial de Conservatori aquest
segon exercici (prova pràctica) constarà de dues fases:

• Primera fase: Consistirà en contestar per escrit un qüestionari
de 30 preguntes tipus test (mes 3 preguntes de reserva), amb
quatre respostes alternatives, que seran proposades pel Tribunal i
relacionades amb el programa específic de la convocatòria per a
cada especialitat (instrument) detallat en l’Annex IV, durant un
màxim de quaranta minuts.

• Segona fase: Desenvolupar la prova que es determina per a
cada especialitat (instrument) en l’Annex IV i que fa referència a
l’aplicació pràctica dels coneixements del temari.

Aquest exercici tindrà una qualificació de 0 a 10 punts essent
eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 5 punts en
aquest exercici.

El Tribunal Qualificador podrà, en els casos que consideri
oportú, convocar les persones aspirants a una entrevista per tal
d’aclarir dubtes o sol·licitar aclariments en relació amb la
redacció i contingut del cas pràctic.

En les places pertanyents al grup A2 es desenvoluparan els
exercicis següents:

- Primer exercici: Consistirà en contestar per escrit un qüestionari
de 50 preguntes tipus test (mes 3 preguntes de reserva), amb
quatre respostes alternatives, que seran proposades pel Tribunal i
relacionades amb el programa general de la convocatòria (Annex
IV), durant un màxim d’una hora.

Les 3 preguntes de reserva únicament seran tingudes en compte
a efectes de còmput, i per ordre, en el cas que, si s’escau, el
Tribunal anul·li alguna de les 50 preguntes tipus test proposades.

Aquest exercici tindrà una qualificació de 0 a 10 punts essent
eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 5 punts en
aquest exercici. Les respostes en blanc i les errònies no
descomptaran.

- Segon exercici: Consistirà en desenvolupar un cas pràctic a
escollir entre quatre, proposats pel Tribunal Qualificador,
relacionat amb el programa específic de la convocatòria i els
procediments, tasques i funcions habituals dels llocs objecte de
cada convocatòria durant un màxim d’una hora i trenta minuts
(Annex IV).

Per a les places de Professor Auxiliar de Conservatori aquest
segon exercici (prova pràctica) constarà de dues fases:

• Primera fase: Consistirà en contestar per escrit un qüestionari
de 20 preguntes tipus test (mes 3 preguntes de reserva), amb
quatre respostes alternatives, que seran proposades pel Tribunal i



relacionades amb el programa específic de la convocatòria per a
cada especialitat (instrument) en l’Annex IV, durant un màxim de
trenta minuts.

• Segona fase: Desenvolupar la prova que es determina per a
cada especialitat (instrument) en l’Annex IV i que fa referència a
l’aplicació pràctica dels coneixements del temari.

Aquest exercici tindrà una qualificació de 0 a 10 punts essent
eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 5 punts en
aquest exercici.

El Tribunal Qualificador podrà, en els casos que consideri
oportú, convocar les persones aspirants a una entrevista per tal
d’aclarir dubtes o sol·licitar aclariments en relació amb la
redacció i contingut del cas pràctic.

En les places pertanyents al grup C1 desenvoluparan els exercicis
següents:

- Primer exercici: Consistirà en contestar per escrit un qüestionari
de 40 preguntes tipus test (mes 3 preguntes de reserva), amb
quatre respostes alternatives, que seran proposades pel Tribunal i
relacionades amb el programa general de la convocatòria (Annex
IV), durant un màxim de cinquanta minuts.

Les 3 preguntes de reserva únicament seran tingudes en compte
a efectes de còmput, i per ordre, en el cas que, si s’escau, el
Tribunal anul·li alguna de les 40 preguntes tipus test proposades.

Aquest exercici tindrà una qualificació de 0 a 10 punts essent
eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 5 punts en
aquest exercici. Les respostes en blanc i les errònies no
descomptaran.

- Segon exercici: Consistirà en desenvolupar un cas pràctic a
escollir entre quatre, proposats pel Tribunal Qualificador,
relacionat amb el programa específic de la convocatòria i els
procediments, tasques i funcions habituals dels llocs objecte de
cada convocatòria durant un màxim d’una hora i trenta minuts
(Annex IV)

Aquest exercici tindrà una qualificació de 0 a 10 punts essent
eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 5 punts en
aquest exercici.

El Tribunal Qualificador podrà, en els casos que consideri
oportú, convocar les persones aspirants a una entrevista per tal
d’aclarir dubtes o sol·licitar aclariments en relació amb la
redacció i contingut del cas pràctic.

En les places pertanyents al grup C2 desenvoluparan els exercicis
següents:

- Primer exercici: Consistirà en contestar per escrit un qüestionari
de 30 preguntes tipus test (mes 3 preguntes de reserva), amb
quatre respostes alternatives, que seran proposades pel Tribunal i
relacionades amb el programa de la convocatòria (Annex IV),
durant un màxim de quaranta-cinc minuts.

Les 3 preguntes de reserva únicament seran tingudes en compte
a efectes de còmput, i per ordre, en el cas que, si s’escau, el
Tribunal anul·li alguna de les 30 preguntes tipus test proposades.

Aquest exercici tindrà una qualificació de 0 a 10 punts essent
eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 5 punts en
aquest exercici. Les respostes en blanc i les errònies no
descomptaran.

- Segon exercici: Consistirà en desenvolupar un cas pràctic a
escollir entre quatre, proposats pel Tribunal Qualificador,
relacionat amb el programa de la convocatòria i els
procediments, tasques i funcions habituals dels llocs objecte de
cada convocatòria durant un màxim d’una hora i trenta minuts
(Annex IV)

Aquest exercici tindrà una qualificació de 0 a 10 punts essent
eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 5 punts en
aquest exercici.

El Tribunal Qualificador podrà, en els casos que consideri
oportú, convocar les persones aspirants a una entrevista per tal

d’aclarir dubtes o sol·licitar aclariments en relació amb la
redacció i contingut del cas pràctic.

En les places pertanyents al grup Agrupacions Professionals
desenvoluparan l’exercici següent:
- Consistirà en contestar per escrit un qüestionari de 20 preguntes
tipus test (mes 3 preguntes de reserva),amb quatre respostes
alternatives, que seran proposades pel Tribunal i relacionades
amb el programa de la convocatòria (Annex IV) i els
procediments, tasques i funcions habituals dels llocs objecte de
cada convocatòria, durant un màxim de trenta minuts.
Les 3 preguntes de reserva únicament seran tingudes en compte
a efectes de còmput, i per ordre, en el cas que, si s’escau, el
Tribunal anul·li alguna de les 20 preguntes tipus test proposades.
Aquest exercici tindrà una qualificació de 0 a 10 punts essent
eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 5 punts en
aquest exercici. Les respostes en blanc i les errònies no
descomptaran.
Prova de català:
Constarà d’exercicis de comprensió oral i escrita. Quedaran
exempts de realitzar aquest exercici els aspirants que presentin el
certificat de la Direcció General de Política Lingüística del
Departament de Cultura, en els nivells que detallen a continuació,
o presentin els títols, diplomes i certificats equivalents de
conformitat amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per
la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de català de la
Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511 de data
23/11/2009) i l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, de
modificació de l’anterior Ordre (DOGC núm. 5610 de data
19/04/2010).
Igualment quedaran exempts de realitzar aquesta prova els/les
aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos
anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa
administració, en què hi hagués establerta una prova de català del
mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada
en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.
L’acreditació documental a l’efecte de l’exempció també es pot
fer fins abans de l’hora assenyalada per a l’inici de la prova de
coneixements de llengua catalana, aportant davant del Tribunal
original i una fotocòpia de la documentació esmentada.
a) Per a les places de grup A1, A2, C1 i C2 s’exigirà el nivell de
suficiència de català (C)
De conformitat amb l’art. 12 del Decret 161/2002, d’11 de juny,
sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball
de les administracions públiques de Catalunya, amb caràcter
excepcional i escoltat l’òrgan competent en matèria de política
lingüística de la Generalitat que ha d’emetre preceptivament un
informe raonat, es poden requerir coneixements de nivell
intermedi de català (nivell B) adequats a les característiques del
lloc de treball i a les funcions que s’han d’exercir.
b) Per a les places de grup Agrupacions Professionals s’exigirà el
nivell intermedi de català (B)
De conformitat amb l’art. 12 del Decret 161/2002, d’11 de juny,
sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball
de les administracions públiques de Catalunya, amb caràcter
excepcional i escoltat l’òrgan competent en matèria de política
lingüística de la Generalitat que ha d’emetre preceptivament un
informe raonat, es poden requerir coneixements de nivell
elemental (nivell A elemental).
Aquest exercici tindrà la qualificació de apte/no apte.
9. 2. Fase concurs:
La Fase Concurs consistirà en la valoració per part del Tribunal
dels mèrits al·legats, justificats documentalment pels aspirants en
el moment de la presentació de la instància, segons el barem que
consta en l’Annex II, al final de la present convocatòria.
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Els justificants hauran de ser, necessàriament documents
originals o fotocòpies, sense que el Tribunal Qualificador en
pugui valorar d’altres que no siguin aportats en el moment de la
presentació de la instància. En cas de presentar fotocòpies, caldrà
compulsar-les.

Aquesta fase no tindrà caràcter eliminatori.

La puntuació de la fase de concurs es farà pública només quan
hagi acabat la fase d’oposició.

No es podrà valorar com a mèrit el requisit de la titulació que
s’exigeix per poder participar en les proves del Concurs-
Oposició.

La puntuació de la fase concurs serà la donada per la suma de les
puntuacions obtingudes en els diferents mèrits valorats.

El barem de mèrits i puntuacions es troben relacionats en
l’Annex II que s’adjunta a aquesta convocatòria.

El Tribunal Qualificador podrà sol·licitar formalment als
interessats els aclariments o, en el seu cas, la documentació
addicional que es consideri necessària per a la comprovació dels
mèrits al·legats.

La puntuació màxima assolible en aquesta fase és de 10 punts.

10. Presentació de documents
Dintre del termini de vint dies naturals des de que es facin
publiques les llistes d’aprovats definitives, els aspirants
proposats han d’aportar al Servei de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Lleida la documentació exigida en la
convocatòria i que en tot cas serà la següent, sempre i quan no
s’hagi aportat anteriorment:

a. Una fotografia (mida carnet, on es farà constar el nom i
cognoms a l’anvers).

b. Document Nacional d’Identitat (fotocòpia confrontada).

c. Fotocòpia confrontada del títol requerit en aquesta
convocatòria o resguard que acrediti l’abonament dels drets per a
la seva expedició. En el cas de títols expedits en l’estranger
caldrà presentar també fotocòpia compulsada de la consolidació
oficial pel Ministeri d’Educació i Ciència.

d. Declaració jurada o promesa conforme no es troba inclòs en
els supòsits d’incapacitat o incompatibilitat per a ser declarat
funcionari, i de no haver estat separat mitjançant expedient
disciplinari, de cap Administració Pública ni estar inhabilitat per
a l’exercici de les funcions públiques.

e. Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni
defecte físic que l’impossibiliti per l’exercici de la funció. Aquest
Certificat ha d’haver estat lliurat dintre dels 3 mesos anteriors a
la seva presentació.

Els qui dintre del termini abans indicat, excepte en els casos de
força major, que seran degudament considerats per l’Alcalde, no
presentin la documentació requerida, no podran ser nomenats i
restaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de
la responsabilitat en que haguessin pogut incórrer per falsedat en
la instància on sol·licitaven prendre part en el procés selectiu.

f. Aquells que tinguin la condició de funcionaris públics o
personal laboral fix restaran exemptes de justificar les condicions
i els requisits per acreditar i que no requereixin actualització, i
únicament hauran de presentar certificació de l’organisme que
custodi el seu expedient personal que acrediti la seva condició i
altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

11. Nomenament
Una vegada finalitzat el procés selectiu i aportats els documents
a què fa referència la disposició desena, l’Alcalde nomenarà
funcionari/àries de carrera o subscriurà contracte laboral fix amb
els/les a les aspirants proposats/des pel Tribunal, en el termini
d’un mes.

Els nomenaments seran notificats a les persones interessades i
publicats al Butlletí Oficial de la Província.

Una vegada efectuada aquesta notificació, els/les aspirants

nomenats/des han d’incorporar-se al servei de la corporació en la
data que siguin requerits/des, i en un termini màxim d’un mes des
de la data del nomenament i a l’efecte se’ls adscriurà
provisionalment a un lloc de treball. Caldrà fer el jurament o
promesa a què fa referència el Decret 359/1986, de 4 de
desembre, abans de prendre possessió com a funcionari/ària de
carrera o personal laboral fix, davant el Secretari de la
Corporació.

Els/les aspirants que injustificadament no s’incorporin al servei
de la corporació perdran tots els drets derivats del procés de
selecció i del nomenament subsegüent com a funcionaris/àries de
carrera o personal laboral fix llevat dels casos de força major, que
seran degudament comprovats i considerats per l’Alcalde.

Sempre que els òrgans de selecció hagin proposat el nomenament
d’igual nombre d’aspirants que el de places convocades, quan es
produeixin renúncies dels aspirants seleccionats abans del seu
nomenament o presa de possessió, l’òrgan convocant podrà
requerir de l’òrgan de selecció una relació complementària dels
aspirants que segueixin als proposats per al seu possible
nomenament com a funcionaris de carrera o subscriure un
contracte laboral com a personal laboral fix. Aquests aspirants
hauran de justificar documentalment els requisits d’accés tal com
s’indica a la base vuitena.

Les previsions de l’apartat anterior també s’aplicaran quan els
aspirants que han superat el procés selectiu no acreditin que
reuneixen els requisits i condicions exigits en la convocatòria, ni
aportin la documentació esmentada en la base desena.

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

13. Borsa d’ocupació temporal
Les persones que hagin superat el procés i que no hagin estat
nomenades com a funcionaris de carrera o hagin subscrit un
contracte laboral com a personal laboral fix passaran
automàticament a formar part de les borses d’ocupació temporal,
de conformitat amb el Reglament Regulador del procés per a la
creació de borses d’ocupació temporal de l’Ajuntament de
Lleida, dins de l’ordre de prelació de les borses corresponents.

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

Contra els actes qualificats dels tribunals de selecció (resultat de
les proves d’oposició, valoració en la fase de concurs i proposta
definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu)
únicament es podrà interposar recurs d’alçada davant l’Alcalde o
de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que
s’hagin publicat o notificat.

Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs,
sense perjudici que es puguin interposar reclamacions quan es
tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la



llista d’aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de
publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser
corregits d’ofici pel Tribunal.

El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies
que s’originin durant el desenvolupament del procés de selecció.
Disposició addicional
En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el
que determina la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Pública, la Llei 30/1984 de 2 d’agost de Mesures de
Reforma de la funció Pública, el Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals, i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública, i altres disposicions aplicables en tot allò que no
s’oposin a l’esmentada Llei 7/2007.
Disposició final
Contra aquest acte administratiu que posa fi a la via
administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició
davant de l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest acte, o
bé es podrà interposar directament recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de
Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent
al de la publicació d’aquest acte, de conformitat amb el que
preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú modificats per la Llei 4/99 i
l’art. 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els
interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin
procedent.
En el cas en què s’interposi el recurs de reposició potestatiu no es
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta
del recurs de reposició interposat.

ANNEX I
Places plantilla Ajuntament de Lleida

Places de personal funcionari de carrera de la plantilla de
l’Ajuntament de Lleida:
NÚM. DENOMINACIÓ ESCALA SUBESCALA CLASSE GRUP

2 Arquitecte Especial Tècnica Tècnic Superior A1
1 Economista Especial Tècnica Tècnic Superior A1
1 Periodista Especial Tècnica Tècnic Superior A1
3 Professor Especial Conservatori Especial Tècnica Tècnic Superior A1
1 Tècnic Relacions Públiques Especial Tècnica Tècnic Superior A1
1 Veterinari Especial Tècnica Tècnic Superior A1
3 Assistent Social Especial Tècnica Tècnic Mitjà A2
9 Mestre Escoles Bressol Especial Tècnica Tècnic Mitjà A2
2 Enginyer Tècnic Especial Tècnica Tècnic Mitjà A2
3 Professor Auxiliar Conservatori Especial Tècnica Tècnic Mitjà A2
5 Tècnic Mitjà Educació Especial Tècnica Tècnic Mitjà A2
6 Tècnic Superior Educació Infantil Especial Tècnica Tècnic Auxiliar C1
1 Tècnic Superior Informàtica de Gestió Especial Tècnica Tècnic Auxiliar C1
33 Auxiliar Administratiu General Auxiliar C2
1 Oficial Conductor Especial Serveis Especials Personal d’Oficis C2
1 Oficial Obra i Serveis Especial Serveis Especials Personal d’Oficis C2
6 Conserge d’Escola General Subalterna AP
6 Operari d’Obres i Serveis Especial Serveis Especials Personal d’Oficis AP
1 Operari O. I. S Brigada Jardineria Especial Serveis Especials Personal d’Oficis AP
3 Subaltern Ordenança General Subalterna AP
1 Treballadora Familiar Especial Serveis Especials Comeses Especials AP

Places de personal laboral de la plantilla de l’Ajuntament de
Lleida:
NÚM. DENOMINACIÓ GRUP

1 Arquitecte Tècnic A2
1 Educador Social A2
1 Operari d’Obres i Serveis AP
1 Treballadora Familiar AP

Places plantilla Institut Municipal d’Acció Cultural
Places de personal funcionari de la plantilla de l’Institut
Municipal d’Acció Cultural:
NÚM. DENOMINACIÓ ESCALA SUBESCALA CLASSE GRUP

1 Tècnic/a Superior Gestió Cultural Especial Tècnica Tècnic Superior A1

Places plantilla Institut Municipal d’Acció Esportiva
Places de personal laboral de la plantilla de l’Institut Municipal
d’Acció Esportiva:
NÚM. DENOMINACIÓ GRUP

1 Administratiu/va C1
1 Tècnic Gestió Esportiva C1
1 Animador Esportiu C2
3 Oficial Mantenidor Instal·lacions Esportives C2
7 Oficial Brigada Manteniment Instal·lacions Esportives C2

Places plantilla Institut Municipal de Comerç, Mercats i
Consum

Places de personal funcionari de la plantilla de l’Institut
Municipal de Comerç, Mercats i Consum:
NÚM. DENOMINACIÓ ESCALA SUBESCALA CLASSE GRUP

1 Tècnic/a Superior Promoció Comercial Especial Tècnica A1
1 Tècnic/a Mig Especial Tècnica A2
1 Auxiliar Administratiu/va General Administrativa C2

Places de personal laboral de la plantilla de l’Institut Municipal
de Comerç, Mercats i Consum:
NÚM. DENOMINACIÓ GRUP

2 Tècnic/a Mig A2
2 Administratiu/va C1

Places plantilla Institut Municipal d’Informàtica
Places de personal laboral de la plantilla de l’Institut Municipal
d’Informàtica:
NÚM. DENOMINACIÓ GRUP

1 Tècnic Gestió Econòmica A2
1 Tècnic/a Sistemes A2
2 Analista-Programador A2
1 Tècnic/a Web C1
2 Dinamitzador/a Telecentres i Dinamització TIC C1
2 Tècnic/a Cau C1
1 Coordinador/a Telecentres i Dinamització TIC C1

Places plantilla Patronat Municipal de Turisme
Places de personal funcionari de la plantilla del Patronat
Municipal de Turisme:
NÚM. DENOMINACIÓ ESCALA SUBESCALA CLASSE GRUP

1 Cap Administració I. M. Turisme Especial Tècnica A1
4 Agent d’Informació Turística Especial Serveis Especials Comesa Especial-

Auxiliar Tècnic C2
1 Auxiliar Administratiu/va General Auxiliar C2

Places de personal laboral de la plantilla del Patronat Municipal
de Turisme:
NÚM. DENOMINACIÓ GRUP

1 Agent d’Informació Turística C2

Places plantilla Institut Municipal d’Ocupació
Places de personal laboral de la plantilla de l’Institut Municipal
d’Informàtica:
NÚM. DENOMINACIÓ GRUP

3 Professor Escola Jardineria A2
1 Agent Intermediació Laboral C2
1 Auxiliar Monitor CET C2
1 Auxiliar Educador Jardineria C2
2 Netejadora AP

ANNEX II
Barem de mèrits

A) Acreditació d’experiència professional en l’administració
pública
Únicament es valorarà l’experiència adquirida en l’exercici de
tasques semblants a les de la plaça a la que s’opta.
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A aquests efectes únicament es consideren tasques semblants el
desenvolupament de les funcions de contingut igual o similar a
les assignades a les escales, subescales i classes quant al personal
funcionari i les corresponents a la categoria i capacitació
professional quant al personal laboral, de les places objecte de la
convocatòria.

S’atorgarà fins a un màxim de 7 punts, calculats de la següent
forma:

• Ajuntament de Lleida: 0,20 punts per mes complet

• Altres Administracions Locals: 0,10 punts per mes complet.

• Altres administracions Públiques: 0,05 punts per mes complet

Per tal d’acreditar l’experiència professional els aspirants hauran
d’aportar obligatòriament un certificat emès per l’administració
pública corresponent adaptat al model que s’adjunta en l’Annex
3.

B) Cursos de Formació i Perfeccionament directament
relacionats amb les funcions de contingut igual o similar a les
assignades a les escales, subescales i classes quant al personal
funcionari i les corresponents a la categoria i capacitació
professional quant al personal laboral, de les places objecte de la
convocatòria, expedits per centres públics de caràcter oficial, fins
a un màxim de 3 punts amb la següent puntuació:
CURSOS (DURADA-HORES) APROFITAMENT-PUNTUACIÓ ASSISTÈNCIA-PUNTUACIÓ

0 a 5 0 0
6 a 10 0. 10 0. 05
11 a 20 0. 20 0. 10
21 a 30 0. 30 0. 15
31 a 40 0. 40 0. 20
41 a 50 0. 50 0. 25
51 a 60 0. 60 0. 30
61 a 70 0. 70 0. 35
71 a 80 0. 80 0. 40
81 a 90 0. 90 0. 45
+ de 91 1 0. 50

ANNEX III
Certificat d’experiència professional

Sr. /a. 

Responsable (1)

de (2) 

Certifico: Que el/la Sr. /a amb

DNI

ha prestat serveis en aquesta Administració exercint tasques de
contingut igual o similar a les assignades a (3)

Detall dels serveis prestats:

SERVEIS PRESTATS
EN COS, ESCALA,
CATEGORIA

VINCLE (4) DES DE FINS A TOTAL GRUP
DIA MES ANY DIA MES ANY ANYS MESOS DIES

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Certifico l’exactitud de les dades anteriors, que concorden amb
els antecedents existents en aquesta Administració.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . .

. . . . . . . de/d’ de 2010

(1) Indicar el càrrec

(2) Indicar l’administració pública a què pertany

(3)Indicar l’escala, subescala, i classe, quant al personal
funcionari i la categoria i capacitació professional quant al
personal laboral, de la plaça en què s’han prestat els serveis.

(4) C. Funcionari de carrera

P. Funcionari en pràctiques

E. Funcionari Interí

L. Contractat Laboral:
L1: Contracte laboral Fix
L2: Contracte Laboral Temporal
L3: Contracte Laboral Indefinit

A. Contractat Administratiu

ANNEX IV
Programa general de les convocatòries

Grup A1: 20 temes en el programa general de la convocatòria
1. La Constitució espanyola de 1978. Antecedents històrics.
Principis constitucionals. Característiques i estructura.

2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els drets i
deures dels ciutadans i principis rectors de la política social i
econòmica. La protecció, garanties i suspensió dels drets
fonamentals.

3. Cartipàs de l’Ajuntament de Lleida: Les comissions
informatives. Funcionament. Regidories específiques. Sistema
gerencial.

4. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut
essencial. Drets, deures i principis rectors. Els procediments de
reforma. Competències.

5. L’Administració local en la CE de 1978. El principi
d’autonomia. Garantia institucional de l’autonomia local. Fonts
de l’ordenament local.

6. Principis de l’actuació de l’administració pública: eficàcia,
jerarquia, descentralització, desconcentració, coordinació, bona
fe i confiança legítima.

7. Les entitats locals. Classes. El municipi. Concepte. El
municipi com a entitat bàsica de l’organització territorial de
l’Estat, representativa dels interessos locals i com a organització
prestadora de serveis públics. Estructura dels municipis
espanyols. Criteris de classificació.

8. Elements del municipi. El territori. La població municipal.
L’empadronament. Drets dels veïns. La participació dels veïns en
l’Administració local. Drets dels estrangers. L’organització
municipal.

9. L’alcalde. Elecció, remoció i cessació. Competències i estatut
personal. Els tinents d’alcalde. Representacions personals de
l’alcalde. Règim jurídic de l’activitat de l’alcalde.

10. El Ple. La Junta de Govern Local. Les Comissions
Informatives. Règim de sessions i acords de les corporacions
locals. Normes reguladores. Les sessions. Classes. Els acords de
les corporacions locals. Classes i formes. Informes del secretari i
de l’interventor. Actes i certificacions. Les resolucions del
president de la corporació.

11. Ordenances, reglaments i bans. Procediment d’elaboració i
aprovació. Infraccions.

12. Els contractes administratius en l’esfera local. La selecció del
contractista. Les garanties i responsabilitat en la contractació.

13. El patrimoni de les entitats locals. Classificació dels béns. El
domini públic local. Béns patrimonials de les entitats locals.
L’inventari. Béns comunals. Adquisició i alienació dels béns
propis. Administració, ús i aprofitament dels béns patrimonials.
Classificació i règim jurídic.

14. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. El personal al servei de les Administracions Públiques:



funcionaris, personal laboral, personal eventual i personal
directiu. Drets i deures dels empleats públics. Règim disciplinari.

15. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. Provisió de llocs de treball i mobilitat. L’accés a
l’ocupació pública: Principis rectors. Requisits generals. L’accés
a l’ocupació pública dels nacionals d’altres estats.

16. Pressupostos de les entitats locals: principis, integració i
documents de què consten. Procés d’aprovació del pressupost
local. Execució i liquidació del pressupost.

17. Les Hisendes Locals. Classificació dels ingressos. Les
ordenances fiscals.

18. Instruments de la Prevenció de Riscos: L’avaluació de riscos,
la informació i la formació i la vigilància de la salut.

19. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya: Diferents tipus
d’excedències.

20. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú:
règim de recursos.

Grup A2: 15 temes en el programa general de la convocatòria
1. La Constitució espanyola de 1978. Antecedents històrics.
Principis constitucionals. Característiques i estructura.

2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els drets i
deures dels ciutadans i principis rectors de la política social i
econòmica. La protecció, garanties i suspensió dels drets
fonamentals.

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut
essencial. Drets, deures i principis rectors. Els procediments de
reforma. Competències.

4. Cartipàs de l’Ajuntament de Lleida: Les comissions
informatives. Funcionament. Regidories específiques. Sistema
gerencial.

5. L’Administració local en la CE de 1978. El principi
d’autonomia. Garantia institucional de l’autonomia local. Fonts
de l’ordenament local.

6. L’alcalde. Elecció, remoció i cessació. Competències i estatut
personal. Els tinents d’alcalde. Representacions personals de
l’alcalde. Règim jurídic de l’activitat de l’alcalde.

7. El Ple. La Junta de Govern Local. Les Comissions
Informatives. Règim de sessions i acords de les corporacions
locals. Normes reguladores. Les sessions. Classes. Els acords de
les corporacions locals. Classes i formes. Informes del secretari i
de l’interventor. Actes i certificacions. Les resolucions del
president de la corporació.

8. Ordenances, reglaments i bans. Procediment d’elaboració i
aprovació. Infraccions.

9. Els contractes administratius en l’esfera local. La selecció del
contractista. Les garanties i responsabilitat en la contractació.

10. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. El personal al servei de les Administracions Públiques:
funcionaris, personal laboral, personal eventual i personal
directiu. Drets i deures dels empleats públics. Règim disciplinari.

11. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. Provisió de llocs de treball i mobilitat. L’accés a
l’ocupació pública: Principis rectors. Requisits generals. L’accés
a l’ocupació pública dels nacionals d’altres estats.

12. Pressupostos de les entitats locals: principis, integració i
documents de què consten. Procés d’aprovació del pressupost
local. Execució i liquidació del pressupost.

13. Les Hisendes Locals. Classificació dels ingressos. Les
ordenances fiscals.

14. Instruments de la Prevenció de Riscos: L’avaluació de riscos,
la informació i la formació i la vigilància de la salut.

15. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya: Diferents tipus
d’excedències.

Grup C1: 10 temes en el programa general de la convocatòria
1. La Constitució espanyola de 1978. Antecedents històrics.
Principis constitucionals. Característiques i estructura.

2. Cartipàs de l’Ajuntament de Lleida: Les comissions
informatives. Funcionament. Regidories específiques. Sistema
gerencial.

3. L’Administració local en la CE de 1978. El principi
d’autonomia. Garantia institucional de l’autonomia local. Fonts
de l’ordenament local.

4. Les entitats locals. Classes. El municipi. Concepte. El
municipi com a entitat bàsica de l’organització territorial de
l’Estat, representativa dels interessos locals i com a organització
prestadora de serveis públics. Estructura dels municipis
espanyols. Criteris de classificació.

5. L’alcalde. Elecció, remoció i cessació. Competències i estatut
personal. Els tinents d’alcalde. Representacions personals de
l’alcalde. Règim jurídic de l’activitat de l’alcalde.

6. El Ple. La Junta de Govern Local. Les Comissions
Informatives. Règim de sessions i acords de les corporacions
locals. Normes reguladores. Les sessions. Classes. Els acords de
les corporacions locals. Classes i formes. Informes del secretari i
de l’interventor. Actes i certificacions. Les resolucions del
president de la corporació.

7. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. El personal al servei de les Administracions Públiques:
funcionaris, personal laboral, personal eventual i personal
directiu. Drets i deures dels empleats públics. Règim disciplinari.

8. Pressupostos de les entitats locals: principis, integració i
documents de què consten. Procés d’aprovació del pressupost
local. Execució i liquidació del pressupost.

9. El dret a la protecció de la salut davant els riscos laborals.
Principis de l’acció preventiva. Integració de la prevenció en
l’empresa. Obligacions del funcionari.

10. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya: Diferents tipus
d’excedències.

Grup C2: programa de la convocatòria
1. La Constitució espanyola de 1978. Antecedents històrics.
Principis constitucionals. Característiques i estructura.

2. Cartipàs de l’Ajuntament de Lleida: Les comissions
informatives. Funcionament. Regidories específiques. Sistema
gerencial.

3. Cartipàs de l’Ajuntament de Lleida: Grups municipals. Junta
de Portaveus. Composició.

4. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els drets i
deures dels ciutadans i principis rectors de la política social i
econòmica. La protecció, garanties i suspensió dels drets
fonamentals.

5. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut
essencial. Drets, deures i principis rectors. Els procediments de
reforma. Competències.

6. L’Administració local en la CE de 1978. El principi
d’autonomia. Garantia institucional de l’autonomia local. Fonts
de l’ordenament local.

7. Les entitats locals. Classes. El municipi. Concepte. El
municipi com a entitat bàsica de l’organització territorial de
l’Estat, representativa dels interessos locals i com a organització
prestadora de serveis públics. Estructura dels municipis
espanyols. Criteris de classificació.

8. L’alcalde. Elecció, remoció i cessació. Competències i estatut

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 14018 9 D’OCTUBRE DE 2010



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 1409 D’OCTUBRE DE 2010 19

personal. Els tinents d’alcalde. Representacions personals de
l’alcalde. Règim jurídic de l’activitat de l’alcalde.

9. El Ple. La Junta de Govern Local. Les Comissions
Informatives. Règim de sessions i acords de les corporacions
locals. Normes reguladores. Les sessions. Classes. Els acords de
les corporacions locals. Classes i formes. Informes del secretari i
de l’interventor. Actes i certificacions. Les resolucions del
president de la corporació.

10. Ordenances, reglaments i bans. Procediment d’elaboració i
aprovació. Infraccions.

11. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. El personal al servei de les Administracions Públiques:
funcionaris, personal laboral, personal eventual i personal
directiu. Drets i deures dels empleats públics.

12. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. Provisió de llocs de treball i mobilitat.

13. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. Situacions administratives. Règim Disciplinari

14. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. L’accés a l’ocupació pública: Principis rectors. Requisits
generals. L’accés a l’ocupació pública dels nacionals d’altres
estats.

15. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya: Diferents tipus
d’excedències.

16. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya: Permís per maternitat i
paternitat.

17. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya: Permís de lactància i
matrimoni.

18. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya: Reduccions de jornada.

19. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya: Permís per situació de
violència de gènere i mobilitat.

20. Principis de l’actuació de l’administració pública: eficàcia,
jerarquia, descentralització, desconcentració, coordinació, bona
fe i confiança legítima.

21. Pressupostos de les entitats locals: principis, integració i
documents de què consten. Procés d’aprovació del pressupost
local. Execució i liquidació del pressupost.

22. El dret a la protecció de la salut davant els riscos laborals.
Principis de l’acció preventiva. Integració de la prevenció en
l’empresa. Obligacions del funcionari.

Grup Agrupacions Professionals: programa de la convocatòria
1. La Constitució espanyola de 1978. Antecedents històrics.
Principis constitucionals. Característiques i estructura.

2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els drets i
deures dels ciutadans i principis rectors de la política social i
econòmica. La protecció, garanties i suspensió dels drets
fonamentals.

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut
essencial. Drets, deures i principis rectors. Els procediments de
reforma. Competències.

4. L’Administració local en la CE de 1978. El principi
d’autonomia. Garantia institucional de l’autonomia local. Fonts
de l’ordenament local.

5. L’alcalde. Elecció, remoció i cessació. Competències i estatut

personal. Els tinents d’alcalde. Representacions personals de
l’alcalde. Règim jurídic de l’activitat de l’alcalde. Cartipàs de
l’Ajuntament de Lleida: Les comissions informatives.
Funcionament. Regidories específiques. Sistema gerencial.

6. El Ple. La Junta de Govern Local. Les Comissions
Informatives. Règim de sessions i acords de les corporacions
locals. Normes reguladores. Les sessions. Classes. Els acords de
les corporacions locals. Classes i formes. Informes del secretari i
de l’interventor. Actes i certificacions. Les resolucions del
president de la corporació.

7. Ordenances, reglaments i bans. Procediment d’elaboració i
aprovació. Infraccions.

8. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. El personal al servei de les Administracions Públiques:
funcionaris, personal laboral, personal eventual i personal
directiu.

9. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. Drets i deures dels empleats públics.

10. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. Situacions administratives.

11. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya: Permís per maternitat i
paternitat.

12. Pressupostos de les entitats locals: principis, integració i
documents de què consten. Procés d’aprovació del pressupost
local. Execució i liquidació del pressupost.

13. El dret a la protecció de la salut davant els riscos laborals.
Principis de l’acció preventiva. Integració de la prevenció en
l’empresa. Obligacions del funcionari.

Programa específic de les convocatòries dels grups: A1, A2 i
C1

Grup A1: 70 temes en el programa específic de la convocatòria
Grup A2: 45 temes en el programa específic de la convocatòria
Grup C1: 30 temes en el programa específic de la convocatòria
Grup A1: 70 temes en el programa específic de la convocatòria

Plaça: Arquitecte
1. Evolució urbanística de l’estat espanyol

2. Evolució urbanística a Catalunya, Legislació urbanística
vigent a Catalunya: Textos legals, competències i principis
generals

3. Administracions amb competències urbanístiques. Òrgans
urbanístics generals i locals

4. Principis bàsics establerts per la legislació urbanística.

5. Regim urbanístic del sòl. Classificació i instruments que hi
intervenen

6. Serveis urbanístics bàsics i concepte de solar

7. Qualificació urbanística del sòl

8. Aprofitament urbanístic: concepte i regles de ponderació.
Aprofitament del sector urbanístic.

9. Drets i deures dels propietaris de sòl urbà

10. Drets i deures dels propietaris de sòl urbanitzable

11. Drets i deures dels propietaris de sòl no urbanitzable

12. Règim d’usos provisionals del sòl: Definició, procediment i
tramitació.

13. Planejament urbanístic: concepte, tipus de plans,
documentació i tramitació

14. Valoració econòmica del sòl als efectes urbanístics i
expropiatoris

15. Supòsits indemnitzatoris per raons urbanístiques

16. Principis bàsics de la gestió urbanística: Concepte,
participació i procés



17. Sistemes d’actuació urbanística

18. Sistema de reparcel·lació, Modalitat compensació bàsica,
Modalitat de compensació per concertació, Modalitat de
cooperació i Modalitat sectors d’urbanització prioritària

19. Projecte de reparcel·lació: Documentació i tramitació

20. Sistema d’expropiació, taxació individualitzada i taxació
conjunta

21. Ocupació directa: concepte i supòsits. Cessió anticipada de
terrenys amb aprofitament urbanístic

22. Projecte d’urbanització: Documentació i tramitació

23. Recepció de les obres d’urbanització: Documentació i
tramitació

24. Convenis urbanístics: Procediment d’elaboració, efectes i
formalitats

25. Instruments de política de sòl i d’habitatge, patrimoni públic
de sòl i habitatge

26. Obligació d’urbanitzar i edificar. Registre de solars

27. Ordres d’execució i supòsits de ruïna

28. Protecció de la legalitat urbanística

29. L’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes

30. Mobilitat: Legislació sectorial aplicable. Estudis de la
mobilitat generada

31. El Pla Parcial Territorial de Ponent (Terres de Lleida)

32. Catàleg del Paisatge de les Terres de Lleida

33. Evolució del planejament general del municipi de Lleida

34. Projectes urbans recents I: Els projectes emblemàtics, el Pont
sobre el Segre, el Palau de Congressos “la Llotja”, el Parc
Científic i Tecnològic, la Plaça Ricard Vinyes, el Museu de la
Ciència i el Medi Ambient i el Clima.

35. Projectes urbans recents II: Reurbanització viària,
urbanització de nous espais lliures i construcció dels nous
equipaments de barri.

36. Projectes urbans recents III: Operacions de millora en el
Centre Històric de Lleida

37. Projectes urbans recents IV: Els Plans de Barris de Lleida.

38. Projectes urbans recents V: Habitatge, Pla Local de
l’Habitatge, la construcció d’habitatge públic i amb protecció
pública, la preparació del sòl.

39. Actuacions urbanístiques recents I: La reordenació urbana de
l’entorn de l’Estació del ferrocarril.

40. Actuacions urbanístiques recents II: L’Àrea Residencial
Estratègica de Lleida. La compleció dels barris del Marge
Esquerra.

41. Actuacions urbanístiques recents III: Activitat econòmica i
productiva. Nou sòl industrial, logístic i terciari.

42. Actuacions urbanístiques recents IV: Societat del
coneixement i el progrés: Universitat i Gardeny.

43. Actuacions urbanístiques recents V: La recuperació d’espais
emblemàtics d’abast territorial: els Camps Elisis i les Basses.

44. Actuacions urbanístiques recents VI: Actuacions de
remodelació del Centre Històric.

45. Actuacions urbanístiques recents VII: Sistema d’Habitatges
Dotacionals públics en el municipi.

46. Planejament urbanístic vigent I: Disposicions generals i
desenvolupament del Pla general.

47. Planejament urbanístic vigent II: Ordenació dels Sistemes.

48. Planejament urbanístic vigent III: Règim urbanístic del sòl:
Disposicions comunes i paràmetres d’ordenació.

49. Planejament urbanístic vigent IV: Regulació dels usos
generals. Quadre general.

50. Planejament urbanístic vigent V: Regulació del sòl urbà.
Disposicions comunes i particulars.

51. Planejament urbanístic vigent VI: Regulació del sòl
urbanitzable. Disposicions comunes i particulars.

52. Planejament urbanístic vigent VII: Regulació del sòl no
urbanitzable. Disposicions comunes i particulars.

53. Planejament urbanístic vigent VIII: Proteccions
urbanístiques, patrimoni arqueològic, patrimoni històric-artístic,
paisatge urbà, medi ambient.

54. Planejament urbanístic vigent IX: Planejament urbanístic
derivat, plans parcials, plans especials, plans de millora urbana i
estudis de detall tramitats.
55. Pla Especial del catàleg dels edificis i elements d’interès
històric-artístic i arquitectònic
56. Pla Especial de façanes del centre històric de Lleida
57. Ordenança de les condicions de manteniment de la seguretat
dels edificis del centre històric.
58. Codi Tècnic de l’Edificació. DB- SE. Seguretat estructural.
Accions en l’edificació DB-SE-AE. Accions permanents.
Accions variables. Accions accidentals. Acció del vent i dades
climàtiques. Pressions sobre el terreny de cimentació i estudi
geotècnic.
59. Codi Tècnic de l’Edificació. DB – HE Estalvi d’energia i DB
–HE2 RITE Definicions, classificació climàtica, requeriments
exigibles i verificació d’aquests. Tipus d’aïllaments tèrmics més
habituals en edificació. Lloc de col·locació més idoni.
60. Codi Tècnic de l’Edificació. DB – HR. Protecció contra el
soroll. Condicions exigibles als elements constructius i a les
instal·lacions. El soroll aeri i el soroll d’impacte. Compliment i
control. Tipus d’assaigs de verificació in situ i en el laboratori.
61. Codi Tècnic de l’Edificació. DB- SI Seguretat en cas
d’incendi. Àmbit i règim d’aplicació. Compartimentació,
evacuació i senyalització. Comportament al foc dels materials i
elements de construcció. Instal·lacions generals i locals de risc
especial. Instal·lacions de protecció contra incendis. D241/1994
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els
edificis.
62. Codi Tècnic de l’Edificació. DB- SUA. Seguretat
d’Utilització i Accessibilitat als edificis. Habitatge accessible.
Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d’ús públic i en els
d’ús privat. Ordre VIV/561/2010 Document tècnic de condicions
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats.
63. Codi Tècnic de l’Edificació. DB-HS. Salubritat. Protecció
enfront de la humitat. Eliminació de residus. Qualitat de l’aire
interior. Subministrament d’aigua. Evacuació d’aigües residuals.
64. La Llei de l’habitatge. Emplaçament i construcció dels
habitatges. Transmissió de l’habitatge. L’ús, la conservació i la
rehabilitació i adaptació de l’habitatge. Foment públic de
l’habitatge. Règim disciplinari.
65. Habitatges de promoció pública. Legislació que cal aplicar.
Promoció directa i promoció convinguda. L’organisme autònom
Institut Català del Sòl. L’empresa pública Administració,
Promoció i Gestió, SA (ADIGSA).
66. Els habitatges amb protecció pública: habitatge amb
protecció oficial (HPO). Concepte. Classes i característiques.
Qualificació provisional i qualificació definitiva. Preu i qualitat.
Habitatges protegits: concepte i classes. Superfície i requisits.
Ajuts per a l’adquisició.
67. Nivell d’habitabilitat objectiva exigit als habitatges: mínims
d’habitabilitat. El certificat d’habitabilitat per a habitatges nous i
per a habitatges usats. Control previ de les condicions
d’habitabilitat. Inspeccions per a l’atorgament de la cèdula
d’habitabilitat. Atorgament de la cèdula d’habitabilitat.
68. Les comissions tècniques del patrimoni cultural de
Catalunya. Composició i competències.
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69. Gestió de residus de la construcció: normativa vigent.
Elements de construcció reutilitzables. Materials per a reciclatge.
Materials potencialment perillosos. Recomanacions per a
l’execució material de la construcció. Aspectes pràctics de la
gestió de residus. Costos d’enderrocs i reciclatge.

70. Sostenibilitat a la construcció. Materials de construcció
sostenible. Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua.
Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’energia. Paràmetres
d’ecoeficiència relatius a materials i sistemes constructius.
Paràmetres d’ecoeficiència relatius als residus.

Plaça: Cap Administració Institut Municipal de Turisme
Economia:
1. La activitat econòmica. Sistemes econòmics. Tipus
d’organització de l’activitat econòmica. Funcions d’un sistema
econòmic.

2. La renta nacional: concepte i metodologia de estimació.
Naturalesa i finalitats. El anàlisi “input-output”. Relacions
Sectorials.

3. El diner: Concepte i funcions del diner. Demanda i oferta de
diner, formació del tipus d’interès.

4. El sistema financer. El Banc Central. Els bancs comercials.
Altres intermediaris financers.

5. La Teoria de la demanada. Concepte d’utilitat. Corbes de
diferències. El equilibri del consumidor. Corbes de demanda.

6. La Teoria de la producció. Funcions de producció.
Productivitat. Equilibri de producció. Els costos de producció.
Concepte i classes. Funcions de costos. La corba de l’oferta. El
equilibri de l’empresa.

7. El mercat. Concepte i classes. Mercats de lliure concurrència i
monopolis. Formació del preu. Anàlisis de altres mercats: la
competència monopolista i el oligopoli.

8. La intervenció pública en l’economia en relació a les
imperfeccions del mercat: competència imperfecta, monopoli,
béns públics i externalitats.

9. El procés productiu. Els costos de producció: estructura. Els
principals elements determinants del cost de producció. El cost
dels subproductes.

10. El fons de comerç. Significació econòmica. Tècnica de la
seva valoració.

11. El anàlisi financer: Estructura de les fons de finançament. El
equilibri financer. El control financer.

Civil:
12. El concepte de persona. Classes de persona. Persones
físiques: naixement i extinció. Persona Jurídica: concepte,
naturalesa i classes. Constitució i extinció de les persones
jurídiques. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar. Representació.
Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. El estranger.

13. Els drets reals: Concepte i classes. Diferències entre els drets
reals i els drets de crèdit. La propietat. Maneres d’adquirir i
perdre la propietat. El Registre de la Propietat. Principis
hipotecaris.

14. Les obligacions: Concepte i classes. Fons de les obligacions.
Prova de les obligacions. Concurrència i prelació de crèdits.
Extinció de les obligacions. Influència del temps en les relacions
jurídiques.

15. El contracte:Concepte i classes. Elements dels contractes.
Generació, perfecció i consumació dels contractes. Ineficàcia
dels contractes. Interpretacions i forma dels contractes.

Mercantil:
16. La comptabilitat mercantil. Comptabilitat formal: llibres
obligatoris. Requisits dels llibres. Eficàcia probatòria.
Comunicació i exhibició dels llibres. Comptabilitat material:
comptes anuals. Verificació,auditoria y dipòsit de comptes.

17. La empresa mercantil. El empresari individual: Capacitat i

prohibicions. Prova, adquisició i pèrdua de la qualitat
d’empresari. Exercici del comerç per persona casada, El
empresari estranger. El registre mercantil.

18. Las societats mercantils: Concepte i classificació. Requisits
de constitució de les societat mercantils. La societat irregular.
Nacionalitat de les societats. Les societats col·lectives i
comanditàries. La societat de responsabilitat limitada: Principals
notes del seu règim jurídic.

19. La Societat Anònima: Concepte i característiques. Fundació.
Escriptura social i estatuts. Accions i obligacions. Òrgans de la
Societat Anònima.

20. La dissolució de les societats mercantils. Liquidació i divisió.
Transformació, fusió i escissió de les societats mercantils.

21. Els títols valors: Concepte i classificació. Els títols
nominatius, a la orde, al portador i de tradició. La lletra de canvi.
L’endós

22. Les obligacions mercantils: característiques generals. Les
contractes mercantils. Concepte i classes. Perfecció, forma i
proba dels contractes mercantils. Influència de la alteració de les
circumstàncies en els contractes mercantils. La prescripció en el
Dret mercantil

23. El concurs: Pressupost subjectiu i objectiu. El auto de
declaració de concurs. Els efectes sobre creditors, crèdits i
contractes. Determinació de la massa activa, massa passiva i
crèdits conta la massa. El conveni: contingut i efectes. Efectes de
l’obertura de la fase de liquidació. Les causes de la conclusió del
concurs,. La qualificació del concurs.

Dret financer: tributari i pressupostari:
24. El Dret financer: concepte i contingut. La Hisenda pública en
la constitució Espanyola.

25. El Dret Tributari. Concepte i contingut. Fons. La Llei General
Tributària: principis generals.

26. Els tributs: Concepte, fins i classes. La relació jurídic
tributària. El fet imposable. La no subjecció i exempció.
Meritació. Prescripció. L’aplicació de la norma tributària.
Interpretació, qualificació i integració. L’analogia. El conflicte en
l’aplicació de la norma tributària. La simulació.

27. Les obligacions tributàries: l’obligació tributària principal,
l’obligació tributària a realitzar pagament a compte, les
obligacions entre particulars, les obligacions tributàries,
accessòries i formals. Les obligacions i els deures de
l’Administració Tributària. Els drets i garanties dels obligats
tributaris.

28. Els obligats tributaris. Contribuent. Subjectes passius.
Successors. Responsables solidaris i subsidiaris. Altres obligats
tributaris. La capacitat d’obrar. Representació. Domicili fiscal.
Declaració censal. El deure d’expedir i entergar factures
d’empresaris i professionals.

29. Elements de qualificació de l’obligació tributària principal i
de la obligació de realitzar pagaments a compte. Base imposable:
Concepte, mètode de determinació. Base liquidable. Tipus de
gravamen. Quota Tributària. Deute tributari.

30. La imposició sobre la renda a Espanya. Estructura normativa
i elements essencials del tribut. Les obligacions específiques en
relació a la hisenda municipal.

31. La imposició sobre societats. Estructura normativa i elements
essencials del tribut. Les obligacions específiques en relació a la
hisenda municipal.

32. L’impost sobre el valor afegit. Estructura normativa i
elements essencials del tribut. Les obligacions específiques en
relació a la hisenda municipal.

33. Característiques generals del sistema d’ingressos municipals
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals.

34. Tributació Local. L’impost sobre Bens Immobles (IBI).



35. Tributació Local. L’impost sobre activitats econòmiques
(IAE).

36. Tributació Local. L’impost sobre vehicles de tracció
mecànica.

37. Tributació Local. L’impost sobre l’increment del valors dels
terrenys.

38. Tributació Local. L’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres.

39. Tributació Local. Taxes i contribucions especials.

40. La participació en les tributs de l’Estat. Criteris de
distribució.

41. Normes generals d’imposició i ordenació de tributs locals.
Les ordenances fiscals.

42. El Dret Pressupostari. Concepte i contingut. La Llei General
Pressupostària. La Hisenda Pública Estatal. Els Pressupostos
Generals de l’Estat. La execució de la despesa pública. El control
de la gestió econòmica- financera dels sector públic estatal.

43. El Pressupost de l’Ajuntament de Lleida. Principis
pressupostaris. El cicle pressupostari.

44. El procediment d’aprovació del pressupost local.
Documentació que forma part del pressupost general.

45. Els crèdits pressupostaris. Modificacions del pressupost. La
generació de crèdits. La incorporacions de romanents

46. Informació patrimonial, financera i pressupostària.

47. La Comptabilitat pública. Concepte i finalitat. Els principis
comptables.

48. El Sistema d’informació comptable local. La classificació de
la nova ICAL. Les amortitzacions, normes de valoració.

49. El tancament comptable. El càlcul del resultat: resultat de
l’exercici, resultat pressupostari i romanent líquid de tresoreria.

Tresoreria:
50. L’activitat financera de les administracions locals. Gestió
econòmica i gestió financera. Tresoreria i gestió de fons. Missió
de la tresoreria.

51. Procediment de gestió i recaptació. Mitjans de pagament.

Contractació.
52. Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector
públic. Objecte i finalitat, àmbit d’aplicació. Tipus de contractes.
El recurs especial en matèria de contractació.

53. Principis i requisits de la contractació administrativa. Les
parts del contracte. Capacitat i solvència del l’empresari.
Prohibició de contractar. Òrgans competents en l’àmbit de
l’Administració local.

54. Els contractes menors. Expedients de contractació ordinaris i
classes de tramitació.

55. Els procediments d’adjudicació. Criteris d’adjudicació.
Procediments de licitació. La mesa de contractació.

56. La publicitat en les diaris oficials i el perfil del contractant.

Subvencions.

57. El Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Lleida.

58. EL Pla d’incentius de Turisme de Lleida

59. Pla d’Acció Municipal.

60. Les administracions públiques i la societat de la informació
La protecció de dades de caràcter personal.

61. El Sistema espanyol de Seguretat Social. Les entitats gestores
de la Seguritat Social a Catalunya. Règim general i règims
especials. Afiliació i cotització al sistema de la Seguretat Social.
Altes i baixes. Acció protectora: contingències cobertes i
prestacions.

62. Organització i qualitat. Organització, mètode de treball i
circuits administratius d’un organisme autònom de l’Ajuntament
de Lleida.

63. Organització i qualitat. Organització, mètode de treball i
circuits pressupostaris d’un organisme autònom de l’Ajuntament
de Lleida.

64. Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal,
telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers.
Habilitats comunicatives. Reclamacions, queixes i peticions.

65. Política turística Municipal.

66. Les organitzacions de màrqueting de destinació.

67. La informació turística. Oficines d’informació en destinació.
Actuacions i organitzacions.

68. El producte turístic. Creació i gestió de productes i programes
turístics.

69. La comercialització turística. Directa, indirecta, agencies de
viatges, tour operadors,Central de reserves.

70. La promoció turística.

Plaça: Periodista
1. Comunicació externa. Objectius i instruments.

2. Comunicació interna. Objectius i instruments.

3. Producció periodística.

4. Els gèneres periodístics (I): periodisme escrit.

5. Els gèneres periodístics (II): mitjans audiovisuals.

6. Els gèneres periodístics (III): periodisme electrònic.

7. El gabinet de premsa i comunicació. Tipologies, funcions i
instruments.

8. La comunicació corporativa. Origen, descripció i funcions.

9. Manual d’identitat corporativa: definició i singularitats.

10. Presència i projecció institucional. La imatge institucional.

11. La identitat corporativa. La reputació.

12. Comunicació pública. Camp, agents i públics.

13. Conceptes bàsics de la comunicació dels ens públics.

14. La transparència i el dret a la informació en relació amb la
comunicació pública.

15. Objecte i finalitat de les accions de comunicació dels ens
públics.

16. Aspectes de la comunicació a les administracions locals.
Característiques i objectius específics.

17. L’estratègia comunicativa en el context de l’administració
pública local.

18. Ajuntament i espai informatiu local.

19. Gestió política i gestió comunicativa.

20. Comunicació institucional enfront de comunicació política.

21. La representació institucional: característiques de la
corporació municipal com a primera representació democràtica
dels ciutadans.

22. La figura de l’alcalde com a representació institucional de la
corporació municipal.

23. El projecte de comunicació institucional. La seva
argumentació.

24. El projecte de comunicació institucional. Objectius, mitjans i
finalitat.

25. El paper del gestor del projecte de comunicació institucional.

26. Les relacions dels gestors dels projectes de comunicació
institucional amb els tècnics de les administracions i els
responsables polítics.

27. Funcions del tècnic de comunicació en un gabinet de premsa
d’una administració local.

28. El valor de la definició d’una estratègia comunicativa: el pla
de comunicació.

29. L’anàlisi de contingut. El missatge.
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30. L’anàlisi de contingut. La imatge.

31. Els públics en la comunicació institucional: segmentació i
definició.

32. Els diferents canals de comunicació: definició i segmentació.

33. Publicacions institucionals de les administracions locals.

34. El mitjans de comunicació municipals.

35. Planificació estratègica de mitjans en la comunicació pública.

36. Comunicació institucional i mitjans de comunicació.

37. La presència institucional en els mitjans de difusió de masses.

38. Les campanyes de premsa: tipologia dels requeriments de la
informació.

39. Programació de les campanyes de premsa.

40. Com s’elabora un acte públic: des de la planificació fins a
l’execució i posterior avaluació.

41. La roda de premsa i la conferència de premsa.
Característiques. Convocatòria i organització.

42. Característiques, continguts i difusió de les notes de premsa.

43. Característiques, continguts i difusió del dossier de premsa.

44. Relació amb els mitjans en contextos informals (I). Viatges,
trobades, reunions.

45. Relació amb els mitjans en contextos informals (II). El valor
del off the record.

46. Els horaris de la informació: els prime time.

47. L’ús de la publicitat exterior en la comunicació institucional.

48. Campanyes publicitàries i comunicació municipal.

49. Les marques en la comunicació institucional.

50. Màrqueting públic i comunicació corporativa.

51. City marketing: la ciutat projectada a l’exterior.

52. Habilitats comunicatives del portaveu polític.

53. La intervenció en l’àmbit televisiu. L’entrevista. Les
declaracions.

54. La intervenció en l’àmbit radiofònic. L’entrevista. Les
declaracions.

55. Immigració i comunicació local.

56. La comunicació de les polítiques públiques. El nou entorn
social.

57. La comunicació de crisi en les administracions públiques.

58. L’ètica en la comunicació institucional.

59. El Codi deontològic dels periodistes de Catalunya.

60. La legislació actual de la premsa: la Constitució Espanyola.
El dret de rectificació.

61. La legislació de la Generalitat de Catalunya en relació amb la
premsa.

62. El CAC.

63. El Consorci de Comunicació Local.

64. Les federacions de televisions locals a Catalunya.

65. Els mitjans de comunicació a Lleida: situació actual.

66. Internet. Usuaris. Usos i oportunitats locals.

67. La comunicació local a l’era global.

68. Internet. Informació de les institucions les 24 hores.

69. Les noves tecnologies aplicades a la comunicació local.

70. La gestió de la reputació en l’entorn d’Internet (I): la
visibilitat avui.

Plaça: Tècnic Superior Gestió Cultural (IMAC)
1. Cultura contemporània i gestió cultural.

2. Evolució històrica del concepte ‘cultura’.

3. Llenguatges o àmbits de la cultura.

4. La cultura contemporània com a element bàsic del progrés i la
seva consideració de servei públic. Evolució històrica.

5. La cultura: els processos de creació i recreació.

6. Cultura i territori. Importància dels aspectes territorials en la
creació i en la recreació.

7. Principis bàsics de l’anàlisi territorial en la gestió cultural.

8. Els agents culturals. Tipologia.

9. Convenis, subvencions i altres formes de relació econòmica
entre els agents.

10. Les entitats culturals del voluntariat. Procés de creació i de
dissolució.

11. Entitats públiques i privades.

12. Les polítiques culturals. Concepte.

13. Evolució històrica de les polítiques culturals.

14. Estructura bàsica d’una política cultural territorial.

15. Les polítiques culturals en el món actual.

16. Política cultural a l’Estat espanyol.

17. Política cultural a Catalunya.

18. Política cultural a la ciutat de Lleida.

19. La cultura en la legislació de l’Estat, la Comunitat autònoma
i la legislació local.

20. Legislació bàsica per a la gestió de la cultura (llei de
patrimoni, mecentage, propietat intel·lectual).

21. L’encàrrec professional del disseny de projectes culturals.
Estructura i funcionament, formes d’actuació. L’avantprojecte.

22. Els objectius en els projectes culturals.

23. Les estratègies en els projectes culturals.

24. Planings i temporalitzacions en els projectes culturals.

25. El pla de difusió de les activitats culturals. Concepte i
estructura bàsica.

26. El tractament de les necessitats i dels recursos en els projectes
de gestió.

27. Protocol i relacions interpersonals en la planificació cultural.

28. Economia i cultura. Els productes culturals com a productes
de consum.

29. Oferta i demanda dels productes culturals.

30. Els pressupostos. Confecció i interpretació.

31. Els plans pedagògics dels programes culturals.

32. Les activitats paral·leles dels programes culturals.

33. Avaluació dels programes, projectes i activitats culturals.

34. Màrqueting i gestió cultural. La relació amb els públics.

35. Els sectors culturals. Fórmules de coordinació i
transversalitat.

36. El patrimoni com a sector específic de la gestió cultural.

37. Lleida i el seu patrimoni cultural.

38. Museologia i Museografia. Conceptes generals

39. Funcions del museu (col·leccionisme, anàlisi i identificació
d’obres, documentació i classificació, recerca, preservació i
conservació, seguretat, restauració, exposició i difusió, educació
i acció cultural, serveis del museu).

40. Tipologies de museus.

41. Catalogació de col·leccions. Tipologies (topogràfic,
sistemàtic, monogràfic i raonat)

42. Conservació preventiva de col·leccions museístiques.
Seguretat i conservació.

43. Conceptualització, planificació i disseny d’exposicions.

44. L’acció cultural del museu. Departaments d’educació i
d’acció cultural



45. Realització de projectes museogràfics.
46. Fonts i formes de finançament (mecenatge i patrocini).
Pressupostos.
47. La gestió dels programes d’arts visuals.
48. Política d’arts visuals de l’Ajuntament de Lleida.
49. Organització d’un servei municipal de publicacions.
50. La gestió d’un programa de publicacions.
51. Pla de publicacions municipals.
52. Els premis literaris de l’Ajuntament de Lleida.
53. Lectura pública i pla de biblioteques.
54. La temporada d’arts escèniques a Lleida.
55. Programa d’arts escèniques.
56. La revista i la xarxa Transversal.
57. Els museus i les activitats de la tecnologia i la ciència a
Lleida.
58. Política cultural i programacions musicals a Lleida.
59. La gestió de les activitats musicals de carrer.
60. Organització de concerts de música pop i rock a Lleida.
61. El sector audiovisual de Lleida.
62. Estructura dels agents i de les activitats de cultura popular.
63. Organització dels Carnavals.
64. Les festes i els elements de cultura tradicional.
65. El Museu Morera. Programació i funcions
66. Centre d’Art la Panera. Programació i funcions.
67. Equipaments culturals de la ciutat i programació general.
68. Les col·leccions patrimonials de la ciutat.
69. Els públics i les activitats culturals.
70. Fonts i formes de finançament de les activitats culturals.

Plaça: Veterinari
1. Competències de les administracions locals entre elles
l’Ajuntament de Lleida en matèria de salut pública, medi ambient
i protecció animal.
2. Plagues urbanes d’interès a salut pública. Característiques
generals. Cicles biològics. Importància sanitària
3. Control de plagues. Mètodes utilitzats a la lluita contra les
plagues. Plaguicides.
4. Residus plaguicides.
5. Prevenció de malalties transmeses per vectors. Neteja,
desinfecció, desinsectació i desratització.
6. Prevenció i control de la legionel·losi. Legislació.
7. Control i normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús
públic.
8. Evolució de la protecció animal. Legislació sobre Protecció
dels animals.
9. Normes generals sobre la tinença d’animals i la seva criança.
Normes de convivència i tracte als animals de companyia.
10. Presència d’animals a la via pública. Legislació.
11. Identificació i Registre dels animals de companyia.
12. Abandonament d’animals de companyia a Lleida. Dades.
Entitats de protecció i defensa dels animals. Perspectives de
futur.
13. Tipus de Gestió de Centres d’acolliment. Centre
d’Acolliment d’animals Municipal de Lleida. Objectius, Gestió,
funcions i serveis del centre. Colònies urbanes de gats.
14. Principal malalties dels animals de companyia i les sotmeses
a control oficial. Trasllat d’animals de companyia dins la Unió
Europea. Legislació.
15. Malalties equines sotmeses a control oficial. Trasllat dels
equins dins de la Unió Europea. Legislació.

16. Control i legislació sobre animals potencialment perillosos.

17. Identificació, registre i llicència sobre animals potencialment
perillosos.

18. Requisits, registre i control dels nuclis zoològics.

19. Legislació sobre protecció dels animals utilitzats per a
l’experimentació i altres finalitats científiques.

20. Fauna salvatge. Legislació sobre fauna protegida, cinegètica
i piscícola. Regulació de la fauna salvatge no autòctona.
Normativa sobre comerç internacional de fauna salvatge.
Ecopatologia de la fauna salvatge i ordenació zootècnica i
sanitària de centres, instal·lacions i explotacions que allotgen
fauna salvatge.

21. Explotacions o granges cinegètiques i centres d’aqüicultura.
Normativa sobre parcs zoològics.

22. Salut pública i Medi Ambient. Xarxa de ciutats saludables.

23. Prevenció i control de la contaminació. Intervenció Integral
de l’Administració Ambiental.

24. Producció d’aliments i el medi ambient. Gestió de residus.
Residus orgànics d’origen animal i de les aigües residuals.

25. Residus vegetals i aliments origen vegetal. Problemàtica
general d’ús de fertilitzants i herbicides. Problemes dels
compostos orgànics persistents.

26. Seguretat alimentària. Concepte. Anàlisi de risc. Importància
de la innocuïtat dels aliments per a la salut.

27. Legislació alimentària de caràcter general: normes
internacionals, legislació comunitària, estatal i autonòmica i
local.

28. Organització dels controls sanitari dels aliments a Catalunya
i Lleida. Autoritats competents i procediments de control i
verificació.

29. Control oficial dels aliments. Concepte, objectiu. Tasques i
responsabilitats i funcions del qui realitzen controls oficials.
Tècniques de control dels aliments: auditories, mostreig i
inspeccions.

30. Repercussions legals dels procediments dels controls oficials.
L’avaluació dels incompliments de la legislació en matèria
d’aliments. Infraccions administratives i penals en matèria de
seguretat alimentària.

31. Protecció de la salut del consumidor. Organització del control
sanitari dels aliments.

32. Mesures en casos d’emergències. Sistema d’alerta ràpida
d’aliments i pinsos(RASFF) i Sistema coordinat d’intercanvi
ràpid d’informació(SCIRI).

33. Fases de la producció d’aliments, la transformació i la
distribució d’aliments.

34. Autorització sanitària d’activitats alimentàries. Registre i
autorització de les indústries i els productes alimentaris.

35. Conservació dels aliments i contaminació biòtica.
Alteracions. Factors que afecten a la supervivència i
multiplicació dels microorganismes. Tècniques d’anàlisi
microbiològic aplicables als aliments. Nous mètodes de
conservació dels aliments.

36. Contaminació abiòtica dels aliments.

37. Tòxics naturals presents als aliments. Aflatoxines. Al·lergens.
Regulació segons normativa vigent.

38. Les toxiinfeccions alimentàries principals. Factors que
contribueixen a la seva aparició. Prevenció.

39. Toxiinfeccions alimentàries. Agents causals. Brots de
toxiinfeccions alimentàries. Procediment de control i
investigació.

40. Sistema d’anàlisi de perills i punts de control crítics. Guies de
bones pràctiques d’higiene.
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41. Sistemes d’autocontrol a les indústries alimentàries basats en
l’anàlisi de perills i punts de control crítics i guies de bones
pràctiques. Obligacions i responsabilitat dels operadors.

42. Carn. Control sanitari de la seva producció distribució i
comercialització.

43. Productes carnis, carns picades, preparats carnis i carns
separades mecànicament. Control sanitari de la seva producció
distribució i comercialització.

44. Llet i productes làctics. Control sanitari de la seva producció
distribució i comercialització.

45. Productes de la pesca i aqüicultura. Control sanitari de la seva
producció distribució i comercialització.

46. Mol·luscs i bivalves vius. Control sanitari de la seva
producció distribució i comercialització.

47. Ous i ovoproductes. Control sanitari de la seva producció
distribució i comercialització.
48. Aliments d’origen vegetal. Conservació, industrialització.
Problemàtica sanitària. Intoxicació per consum de bolets.
Inspecció.
49. Mel, cargols, cuixes de granota, greixos animals fosos i
llardons, gelatines i col·lagen. Control sanitari de la seva
producció distribució i comercialització.
50. Farines i derivats. Control sanitari de la seva producció
distribució i comercialització.
51. Productes dietètics i d’usos especials. Organismes modificats
genèticament.
52. Aigua. Sistemes d’abastiment. Criteris sanitaris de qualitat de
l’aigua de consum. Tractaments de potabilitat. Autocontrol i
normativa aplicable.
53. Principals malalties de transmissió hídrica. Control sanitari
de l’aigua de les indústries alimentàries.
54. Venda minorista, venda ambulant i venda domiciliària
d’aliments.
55. Comerç minorista de carns fresques.
56. Restauració col·lectiva. Cuines centrals, menjadors
col·lectius, indústries elaboradores de plats preparats.
57. Magatzematge i transport d’aliments.
58. Informació al consumidor. Etiquetatge, presentació i
publicitat dels productes alimentosos.
59. Educació sanitària. Mètodes i mitjans d’educació sanitària.
Formació dels manipuladors d’aliments.
60. Epidemiologia de les malalties transmissibles pels aliments.
Estudis epidemiològics.
61. Les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit
de la salut pública. Processament de dades i aplicació
bioestadística.
62. Gestió, tractament i destrucció de cadàvers i subproductes
d’origen animal no destinats al consum humà de explotacions i
indústria alimentària. Tipus, destinació. Legislació.
63. Control oficial del trasllat d’animals: condicions preventives,
sanitàries i documentals segons espècie animal, destinació i
procedència dins àmbit territorial Catalunya, Estat Espanyol, i
altres països.
64. Benestar animal a l’explotació, al transport i al sacrifici.
65. Ordenació i registre de les explotacions ramaderes. Registres
i requeriments per l’exercici de l’activitat ramadera. Normativa
de benestar animal a la producció ramadera. Pla de gestió de les
dejeccions.
66. Alimentació animal: normativa d’higiene dels pinsos.
Regulació de substàncies i productes de fabricació. Autorització
i registre dels establiments. Traçabilitat i etiquetatge dels pinsos.
Les bones pràctiques i anàlisi de perills i punts de control crítics
a la seva producció. Legislació comunitària i estatal.

67. Legislació bàsica sobre sanitat animal i legislació
complementària.

68. Emergències sanitàries amb motiu de la detecció de malalties
d’alta difusibilitat a Catalunya. Formes de lluita, procediments i
tipus d’actuacions. Malalties sotmeses a plans oficials
d’emergència. Legislació.

69. Programes oficials de vigilància, control lluita i eradicació de
les malalties animals presents a Catalunya. Formes de lluita,
procediments i tipus d’actuacions. Legislació general.

70. Principis bàsics i justificació de la bioseguretat. Bioseguretat
a les explotacions, persones, moviments d’animals, vehicles de
transport relacionats amb ramaderia i escorxadors. Els centres de
neteja i desinfecció de vehicles ramaders. Desinsectació
instal·lacions i animals. Legislació.

Plaça: Professor Especial Conservatori
1 Plaça Professor Especial Conservatori (Harmonia)
1. Importància de l’Escola de Música i del Conservatori des d’un
punt de vista sociològic, pedagògic i psicològic.

2. Estructura dels ensenyaments musicals segons la LOE.

3. Concepte i estructura del currículum en la LOE. El cas dels
estudis de música.

4. L’avaluació en una Escola de Música i en un Conservatori.

5. Criteris de distribució de continguts i d’objectius en els
diferents cicles del grau professional dels estudis de música.

6. Opcions metodològiques per l’ensenyament/aprenentatge i per
l’avaluació en música.

7. El concepte d’acció tutorial segons la LOE.

8. La participació de la comunitat educativa.

9. El Consell Escolar de Centre segons la LOE.

10. Funcions del claustre, els departaments i l’equip directiu.

11. la coordinació del centre segons la LOE.

12. Elaboració del pla anual de centre

13. La programació i el treball en equip.

14. L’observació sistemàtica de l’alumne/a a l’aula: pautes a
seguir.

15. Els recursos didàctics per a les activitats d’ensenyament-
aprenentatge i d’avaluació.

16. Concepte de ritme.

17. Concepte de mètrica.

18. Mètrica binària

19. Mètrica ternària.

20. El so.

21. Paràmetres del so.

22. Sons harmònics.

23. Sèrie harmònica.

24. Intervals.

25. Consonància

26. Dissonància.

27. Tonalitat i modalitat.

28. Formació d’acords.

29. Els acords dins la música tonal.

30. Disposició, estat i posició.

31. Duplicacions. Redoblaments.

32. Moviments melòdics i harmònics.

33. Cadències: concepte, origen, evolució, variants.

34. Les funcions tonals en relació amb els processos cadencials.

35. Acords triades en estat fonamental.

36. Acords de 6a.



37. Sèrie de sisenes.

38. El 6/4. Origen, particularitats i casos més habituals.

39. Acord de 7a sobre el V.

40. Acords de 7a sobre el VII.

41. Acords de 7a amb funció de subdominant.

42. Acords de 7a sobre I i III.

43. Modulació. Concepte.

44. Tipus de modulacions.

45. Modulació diatònica.

Modulació cromàtica.

46. Dominants secundàries. Casos més habituals.

47. Acords alterats.

48. Acords de 6a augmentada.

49. Préstecs del mode menor.

50. Modulació per enharmonia parcial.

51. Seqüències.

52. Progressions de quintes.

53. Notes estranyes als acords.

54. El motiu.

55. Període, frase, subdivisions.

56. Tendències de satisfacció i contrast.

57. Procediments compositius fonamentals: repetició, imitació,
variació, desenvolupament.

58. La imitació.

59. Tipus d’imitacions.

60. Forma binària tipus suite.

61. Lied binari

62. Lied ternari.

63. La suite barroca.

64. La evolució de la suite barroca.

65. Formes de sonata. Origen i variants.

66. El concert i la simfonia.

67. Contrapunt rigorós. Espècies. Normes habituals.

68. El coral. Tipus de coral.

69. La fuga. Elements, parts, terminologia habitual.

70. Els instruments de corda fregada i el seu ús orquestral. Els
instruments de vent-fusta i el seu ús orquestral.

Segona fase:
- Harmonització d’un soprano i/o baix amb acords triades i de
setena que contingui modulacions diatòniques a tonalitats
llunyanes i/o modulacions per enharmonia parcial.

- A triar pel tribunal:

- Composició d’una fuga sobre un tema donat, utilitzant tots els
recursos propis d’aquesta forma musical.

- Composició d’una obra de la durada i forma musical que el
tribunal determini, sobre un motiu donat.

- Orquestració d’un fragment pianístic per a una formació
instrumental donada.

- Transcripció, a partir de l’audició, d’un dictat a quatre veus amb
presència de tot tipus d’acords, notes estranyes i modulacions.

- 2 Plaçes Professor Especial de Conservatori (Violí)
1. Importància de l’Escola de Música i del Conservatori des d’un
punt de vista sociològic, pedagògic i psicològic.

2. Estructura dels ensenyaments musicals segons la LOE.

3. Concepte i estructura del currículum en la LOE. El cas dels
estudis de música.

4. L’avaluació en una Escola de Música i en un Conservatori.

5. Criteris de distribució de continguts i d’objectius en els
diferents cicles del grau professional dels estudis de música.

6. Opcions metodològiques per l’ensenyament/aprenentatge i per
l’avaluació en música.

7. El concepte d’acció tutorial segons la LOE.

8. La participació de la comunitat educativa.

9. El Consell Escolar de Centre segons la LOE.

10. Funcions del claustre, els departaments i l’equip directiu

11. La coordinació del centre segons la LOE.

12. Elaboració del pla anual de centre

13. La programació i el treball en equip.

14. L’observació sistemàtica de l’alumne/a a l’aula: pautes a
seguir.

15. Els recursos didàctics per a les activitats d’ensenyament-
aprenentatge i d’avaluació.

16. Antecedents i evolució del violí fins als nostres dies.

17. Característiques constructives del violí modern.

Factors que intervenen en l’elecció del violí.

18. Orígens i evolució històrica de l’arc. Parts i materials de l’arc.
La conservació de l’arc. El procés de selecció de l’arc.

19. La percepció d’un mateix. La por escènica.

20. La biomecànica en relació a la tècnica violinística.

21. Principis tècnics en la producció del so.

22. Aproximació a l’instrument. Descripció de les diferents parts
de l’instrument i de l’arc. Formes convencionals i no
convencionals de producció del so.

23. Mecanisme de l’arc i els seus cops.

Progressió en l’ensenyament dels diferents cops d’arc, del
detaché a l’spiccato.

24. Fonaments de la tècnica violinística: disposició del cos
respecte de l’instrument.

25. Biomecànica de les articulacions del membre superior.
Coordinació de moviments d’ambdós braços. Tonificació.
Problemes habituals i la seva resolució.

26. Principis físics de la producció del so en el violí.

27. Fonaments teòrics dels sons harmònics. Els harmònics
naturals i els artificials.

28. Els canvis de posició. Els portamenti i glissandi. El vibrat.
Utilització d’aquests recursos tècnics en els diferents estils.
Metodologia progressiva per al seu ensenyament.

29. El treball de la velocitat dels dits de la mà esquerra.
Utilització de les extensions.

30. Octaves digitades, novenes, dècimes, etc. Trinos.
Aprenentatge de la digitació per part de l’alumne.

31. Tècnica i execució de les dobles cordes.

32. El bariolatge i la metodologia progressiva per al seu
ensenyament.

33. Les escoles violinístiques. Evolució de la tècnica a través de
la història i els seus grans intèrprets.

34. La tècnica moderna del violí. Comparativa de les diferents
escoles.

35. Bibliografia de mètodes i estudis per a violí i la seva
valoració didàctica per a ensenyar les diferents tècnicques.

36. Bibliografia especialitzada sobre el violí i la seva didàctica.

37. Característiques, en relació a l’evolució de l’estil i
l’escriptura instrumental, del repertori per a violí del Barroc
(obres per a violí solista, música de cambra i orquestra barroca).

38. Característiques, en relació a l’evolució de l’estil i
l’escriptura instrumental, del repertori per a violí del Classicisme
(obres per a violí solista, música de cambra i orquestral).
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39. Característiques, en relació a l’evolució de l’estil i
l’escriptura instrumental, del repertori violinístic del segle XIX:
Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, etc.
(obres per a violí solista, música de cambra i orquestral).

40. Característiques, en relació a l’evolució de l’estil i
l’escriptura instrumental, del repertori violinístic del segle XIX.

41. Repertori romàntic dels violinistes virtuosos: Paganini,
Spohr, Wieniawski, Vieuxtemps, Sarasate, etc. (obres per a violí
sol i violí solista):

42. Característiques, en relació a l’evolució de l’estil i
l’escriptura instrumental, del repertori violinístic del
Postromanticisme, el Nacionalisme i l’Impressionisme (obres per
a violí solista, música de cambra i orquestral).

43. Característiques, en relació a l’evolució de l’estil i
l’escriptura instrumental, del repertori violinístic de la moderna
escola de Viena.

44. Compositors de la primera meitat del segle XX.

45. Característiques, en relació a l’evolució de l’escriptura
instrumental, del repertori per a violí sol: Bach, Paganini, Ysäye,
Hindemith, Bartók, etc.

47. Característiques de la interpretació violinística del repertori
barroc i els seus problemes tècnics específics.

48. Característiques de la interpretació violinística del repertori
del classicisme i els seus problemes tècnics específics.

49. Característiques de la interpretació violinística del repertori
del segle XIX i els seus problemes tècnics específics

50. Característiques de la interpretació violinística del repertori
dels violinistes virtuosos del segle XIX i els seus problemes
tècnics específics.

51. Característiques de la interpretació violínistica del repertori
del Postromanticisme, el Nacionalisme i l’Impressionisme.

52. Característiques de la interpretació violinística del repertori
de la moderna escola de Viena i els seus problemes tècnics
específics.

53. Característiques de la interpretació violinística del repertori
contemporani i els seus problemes tècnics específics.

54. Característiques de la interpretació violinística del repertori
per a violí sol i els seus problemes tècnics específics.

55. Aproximació a la música contemporània per a violí, i els nous
recursos compositius, formals i de notació.

56. La música de cambra per a violí i l’evolució del seu paper en
les diferents formacions cambrístiques.

57. Aspectes del repertori bàsic i progressiu per a música de
cambra amb violí.

58. El violí en l’orquestra i l’evolució del seu paper en les
diferents formacions.

59. Aspectes del repertori bàsic i progressiu per a agrupacions de
corda.

60. Aprenentatge progressiu del repertori cambrístic i les
característiques de la interpretació violínistica en aquesta
modalitat.

61. Aprenentatge progressiu del repertori orquestral i les
característiques de la interpretació violínistica en aquesta
modalitat.

62. Comparativa de les metodologies més importants per a la
iniciació a l’instrument.

63. Criteris didàctics en la selecció del repertori d’iniciació.

64. La programació en els graus elemental i mitjà, i els criteris
didàctics per a la selecció del repertori.

65. El nexe d’unió entre la classe d’instrument i les disciplines
teòrico-pràctiques del currículum. L’anàlisi i el seu ús
fonamental en la classe d’instrument.

66. La pràctica col·lectiva en el grau elemental.

68. Programació d’aquestes activitats en aquest nivell i els seus
aspectes principals.

69. La pràctica col·lectiva en el grau mitjà.

Programació d’aquestes activitats en aquest nivell i els seus
aspectes principals.

70. La pràctica col·lectiva en el grau mitjà. Aportació del
professor de violí a la pràctica orquestral, la música de cambra i
els diferents conjunts instrumentals integrats en el currículum de
grau mitjà.

Segona fase:
Presentació d’un programa de concert elegit per l’opositor en el
qual s’inclogui al menys una obra barroca, una clàssica, una
romàntica, una contemporània i una altra del segle XX d’autor
espanyol, totes elles publicades. L’opositor interpretarà les obres
que el tribunal seleccioni del programa durant un temps que en
cap cas serà inferior a quaranta minuts. Juntament amb la
inscripció a les presents oposicions s’adjuntarà una memòria que
tracti els aspectes estètics, històrics i formals de cada una de les
obres.

Es valorarà la dificultat tècnica i l’interès artístic del programa de
concert, així com el contingut de la memòria.

Si cal acompanyament, l’haurà d’aportar cada opositor.

Plaça: Economista
1. Evolució del pes del sector públic a l’economia i factor
explicatius.

2. La intervenció pública en l’economia en relació a les
imperfeccions el mercat: competència imperfecta, monopoli,
bens públics i externalitats.

3. La intervenció pública en l’economia en relació als objectius
d’eficiència i equitat.

4. Avaluació de l’eficiència: anàlisi cost-benefici

5. Avaluació de l’eficiència: cost-eficàcia, anàlisi de frontera i
altres tècniques complementàries.

6. Les despeses públiques. La provisió de bens preferents o
socials ; educació, sanitat, cultura.

7. Les despeses públiques. les transferències monetàries.

8. La interacció del sector públic i el sector privat. Tipologia de
la provisió, finançament i producció de serveis públics.

9. Els ingressos públics. Concepte i classes. Els principis
impositius.

10. Els efectes econòmics del impostos.

11. Estructura del sistema fiscal espanyol. Evolució recent i
procés de convergència fiscal amb Europa.

12. La imposició sobre la renda a Espanya. Estructura normativa
i elements essencials del tribut. Les obligacions específiques en
relació a la hisenda municipal

13. La imposició sobre societats. Estructura normativa i elements
essencials del tribut. Les obligacions específiques en relació a la
hisenda municipal.

14. L’impost sobre el valor afegit. Estructura normativa i
elements essencials del tribut. Les obligacions específiques en
relació a la hisenda municipal

15. El pressupost i l’eficiència del sector públic. Funcions i
principis pressupostaris: pressupost tradicional, per programes,
pressupostació per objectius i per activitats.

16. El pressupost com a eina de gestió. Estructura de costos i
indicadors de gestió.

17. Característiques i evolució recent de l’economia de Lleida en
el conjunt de l’economia catalana i espanyola.

18. L’evolució de l’economia lleidatana a través de les taules
Input-Output 1986-1996.



19. La ciutat com a espai dels sistemes productius i agent de
transformació econòmica. Xarxes de ciutats i sistemes productius
locals.

20. La planificació estratègica i la planificació urbanística com a
eines de desenvolupament local.

21. El Pla General d’Ordenació Urbana de Lleida.
Característiques fonamentals, dimensió financera i relació amb
l’activitat econòmica.

22. El Pla Estratègic de Lleida.

23. Federalisme fiscal i distribució de funcions entre nivells de
govern: la descentralització de les despeses

24. La teoria de la descentralització aplicada als impostos: la
distribució d’ingressos públics entre nivells de govern.

25. Els sistemes de transferències entre nivells de govern.

26. Evolució de la descentralització fiscal a Espanya. Els canvis
en els pes dels nivells de govern central autonòmic i local.

27. El finançament de les comunitats autònomes. Evolució i
característiques del sistema pel període 1997-2. 001.

28. El finançament de la Generalitat de Catalunya. Evolució i
anàlisi de les relacions financeres amb els governs locals.

29. Evolució recent de la regulació de la hisenda local a Espanya.
La reforma de 1978, la Llei de Mesures Urgents de Sanejament
de 1983 i la Llei 39/1988.

30. L’evolució de la hisenda local a Espanya. Efectes de
l’aplicació de la Llei 39/88 sobre el nivell de suficiència
financera i autonomia local.

31. El model de les hisendes locals a Espanya en el context
internacional.

32. Característiques generals del sistema d’ingressos municipals
de la Llei 39/1988.

33. La hisenda supramunicipal: províncies, mancomunitats i
comarques.

34. El principis del benefici i de la capacitat de pagament en el
sistema de finançament municipal. El principi d’eficiència i els
criteris de fixació de preus i càrregues als usuaris dels bens i
serveis públics.

35. Tributació local. L’impost sobre Bens Immobles (IBI).
Aspectes teòrics: característiques essencials com a impost sobre
la propietat, anàlisis d’incidència i referència a l’experiència
comparada.

36. Tributació local. L’impost sobre Bens Immobles (IBI).
Naturalesa i fet imposable. Exempcions. Subjecte passiu. Base
imposable i liquidable. Quotes, meritament i període impositiu.

37. Tributació local. L’impost sobre Bens Immobles (IBI). La
gestió de l’impost. Competències municipals i competències
estatals. La col·laboració amb el centre de Gestió Cadastral.

38. Tributació local. L’impost d’activitats econòmiques.
Naturalesa i fet imposable. Exempcions. Subjecte passiu. Base
imposable i liquidable. Quotes, meritament i període impositiu.
Gestió de l’impost

39. Tributació local. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Naturalesa i fet imposable. Exempcions. Subjecte passiu. Base
imposable i liquidable. Quotes, meritament i període impositiu.
Gestió de l’impost

40. Tributació local. Impost sobre l’increment de valors dels
terrenys de naturalesa urbana. Naturalesa i fet imposable.
Exempcions. Subjecte passiu. Base imposable i liquidable.
Quotes, meritament i període impositiu. Gestió de l’impost

41. Tributació local. Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres. Naturalesa i fet imposable. Exempcions. Subjecte passiu.
Base imposable i liquidable. Quotes, meritament i període
impositiu. Gestió de l’impost

42. Tributació local. Taxes i contribucions especials.

43. La participació en els tributs de l’Estat. Criteris de distribució
i regles d’evolució.

44. Normes generals d’imposició i ordenació de tributs locals.
Les ordenances fiscals.
45. Els ingressos municipals i el pressupost comunitari. Fons
europeus i subvencions comunitàries.
46. Valoració financera de projectes d’inversió. Mètodes de
valoració i de selecció de projectes.
47. El desenvolupament del planejament urbanístic. Les figures
de planejament.
48. La gestió urbanística: sistemes de gestió de gestió.
Finançament de l’activitat urbanitzadora.
49. Gestió financera. Anàlisi de la situació patrimonial d’una
empresa. Equilibri financer estàtic i dinàmic.
50. Gestió financera. Anàlisi del circulant: solvència i fons de
maniobra.
51. Gestió financera. Anàlisi del compte de resultats.
52. Gestió de tresoreria. Instruments de cobertura de risc de tipus
d’interès
53. Gestió de tresoreria. Instruments de previsió i gestió: el
finançament a curt i la rendibilització de les puntes de tresoreria.
54. Estructura general del sistema financer espanyol. Els mercats
monetaris i els mercats de capitals. en la perspectiva de la
moneda única.
55. La instrumentació de la política monetària en la moneda
única. Funcions del Banco de España i del Banc Central Europeu.
56. El procés d’introducció de l’Euro. Etapes i impacte sobre
l’administració municipal.
57. Les relacions financeres entre els pressupostos comunitaris
estatals. Evolució recent i perspectives.
58. El procediment d’aprovació del pressupost local.
Documentació que forma part del pressupost general. Estructura
del pressupost.
59. Els crèdits pressupostaris. Modificacions de pressupost. La
generació de Crèdits. La incorporació de romanents.
60. El règim de la despesa pública. Procediment de gestió de la
despesa: fases. Règim de l’ingrés públic.
61. Liquidació del pressupost. El Compte General.
62. L’endeutament local. Càlcul del ratis legals de l’endeutament.
L’endeutament de les societats mercantils locals. Les operacions
de tresoreria
63. Llei canviaria i del xec. La lletra de canvi. El xec. Las
transmissió de drets de cobrament. L’endossament
64. El contractes bancaris: compte corrent, descompte,
operacions de crèdit, renting, leasing, factoring, i altres.
65. Les societat mercantils. La Societat Anònima. La Societat de
responsabilitat limitada. Especial referència a les societat
mercantils públiques.
66. Els comptes anuals de les societats mercantils: contingut
(balanç, compte de resultats, memòria i informe de gestió),
significat, sistema d’aprovació, dipòsit al Registre Mercantil.
67. L’auditoria de comptes. Regulació. Procediments d’auditoria.
68. Les normes d’auditoria del sector públic.
69. La comptabilitat pública. Regulació. Principies comptables.
Finalitats de la comptabilitat pública.
70. La comptabilització de les operacions d’execució del
pressupost: ingressos i despeses

Plaça: Tècnic Relacions Públiques
1. Relacions públiques: filosofia, esferes d’aplicació, paràmetres,
factors d’influència, definicions, RRPP reactives i proactives.
2. Relacions públiques estratègiques. Estratègia i tàctica.
Futurisme. Accions comunicacionals. Premises.
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3. Relacions publiques i comunicació. categories. Comunicació
col·lectiva i de masses. Comunicació interpersonal. Persuasió.

4. Relacions públiques i altres disciplines. Relacions públiques i
publicitat. Relacions públiques i propaganda. Relacions
públiques i marketing. Relacions públiques i orientació pública.

5. La importància de les accions de relacions públiques.
Objectius. La imatge: vehicles de comunicació. Principis bàsics
per a l’organització d’actes.

6. Els actes a l’administració municipal. Objectius. Tipologia.
Convidats i participants. Decrets que regulen les precedències.
Simbologia.

7. Metodologia per a l’organització d’actes. Plantejament,
objectius i fitxa tècnica. Fases de projecte, fase d’execució i fase
de valoració.

8. Les noves tecnologies en l’organització d’actes. Programes.
Correu electrònic. Internet.

9. Documentació administrativa protocol·lària: carta, saluda,
convocatòria, invitació, agraïment.

10. L’ordre de l’acte. Objectiu. Estructura. Presidència. Ordre
dels parlaments.

11. El tracte social. Principis generals. Usos socials. Cortesia i
convivència. Regles de convivència.

12. Presentacions: regles pràctiques. Salutacions: tipus i regles.
Conversa: característiques i regles generals.

13. L’indumentària personal. Regles. Indumentària civil. La
“etiqueta” masculina i femenina, el seu ús. Fixació de l’etiqueta.

14. Els regals. Regals personals i oficials. Finalitat.
Consideracions. Regles de cortesia.

15. Actes públics oficials de caràcter civil: recepcions oficials,
presa de possessió i visites. Visites oficials.

16. Actes públics oficials a l’aire lliure: primeres pedres.
Inauguracions d’obres públiques: ponts i túnels.

17. Actes públics oficials o privats a l’aire lliure. Descripció dels
actes. Protocol dels actes. la documentació.

18. Actes públics oficials o privats en llocs tancats. Descripció
dels actes. Protocol dels actes. La documentació.

19. Actes públics de caràcter militar. Presentacions i visites.
Actes solemnes als exèrcits.

20. El discurs. Característiques. Tipus de discurs. Cerimonial i
organització. desenvolupament.

21. Acte d’agermanament. Característiques. Convidats.
Cerimonial. Organització i desenvolupament.

22. Acte d’elecció de fill predilecte. Convidats. Cerimonial.
Organització i desenvolupament.

23. Acte d’homenatge a una persona del municipi.
Característiques. Convidats. Cerimonial. Organització i
desenvolupament.

24. Acte d’inauguració d’unes instal·lacions. Característiques.
Convidats. Cerimonial. Organització i desenvolupament.

25. Acte esportiu. Característiques. Convidats. Cerimonial.
Organització i desenvolupament.

26. Acte d’inauguració d’un carrer. Característiques. Convidats.
Cerimonial. Organització i desenvolupament.

27. Acte cultural. Característiques. Convidats. Cerimonial.
Organització i desenvolupament.

28. Acte de lliurament de la medalla de la ciutat o poble.
Característiques. Convidats. Cerimonial. organització i
desenvolupament.

29. Acte de lliurament de premis. Característiques. Convidats.
Cerimonial. Organització i desenvolupament.

30. Signatura de conveni. Característiques. Convidats.
Cerimonial. Organització i desenvolupament.

31. Congressos. Organització d’un congrés. Protocol
documentació i mitjans.

32. Visites d’autoritats. Característiques. Convidats i cerimonial.
Organització i desenvolupament.

33. Sepeli d’una autoritat. Sepeli religiós o civil, íntim u oficial.
Cerimonial. Organització. protocol i desenvolupament.

34. Bodes en les cases consistorials. Servei administratiu.
Dependències i material. Ordre de l’acte.

35. Festes patronals i religioses com a actes públics oficials.
Organització. Protocol. Casos.

36. Fires de mostres. Organització i desenvolupament. Horitzó
del certamen. Caràcter del certamen.

37. Cavalcada de reis. Característiques. Convidats. Cerimonial.
Organització i desenvolupament.

38. Àpats institucionals. Característiques. Tipus de taules. Taules
úniques i taules múltiples.

39. La taula presidencial. Taula presidencial rectangular. Taula
presidencial circular. Presidència francesa i anglosaxona.

40. L’estructura de la negociació. Sales de reunions. Meses per a
negociar. Classes. pòdiums per a discursos i conferències.
Pòdiums independents i incorporats a presidència.

41. Tipus de taules: en ferradura, en “u” invertida, en pinta, en
“t”, taules múltiples. La taula imperial. Tècniques de col·locació
de comensals: el “mesero”, la tarja individual, els plafons.

42. Panoràmica històrica del protocol. Orígens i fonaments de les
precedències diplomàtiques i entre estats.

43. Principis i fonaments de la pràctica del protocol. Esferes
d’aplicació del protocol.

44. Problemàtica de l’aplicació del protocol en l’àmbit d’una
comunitat autònoma i en l’àmbit municipal.

45. L’ordenació de les precedències. Consideració preliminar.
Precedències i presidències oficials. Normes generals sobre
precedències.

46. Ordenació Protocol·lària aplicable als actes celebrats en una
comunitat autònoma.

47. Precedències dels actes de caràcter especial. Regles. En actes
de caràcter civil. En actes de caràcter privat.

48. Les presidències. Tipus i varietats de presidències. Cessió de
la presidència. Autoritats: Precedències i presidències. Regles de
les presidències.

49. Els tractaments honorífics. Regulació i classes de
tractaments. Tractaments nobiliaris. Tractaments de reis i
persones de sang real.

50. Tractaments en l’ordre civil. En les comunitats autònomes.
En la comunitat autònoma de Catalunya. En l’administració
local.

51. Vigència dels tractaments. Els tractaments usuals i vigents a
espanya. Tractament per al govern i alts càrrecs de
l’administració.

52. Escortes de seguretat i caravanes de vehicles. Principis
bàsics.

53. Banderes oficials. La bandera d’espanya. Ús actual. Altres
banderes oficials. Banderes d’ús privat.

54. Regulació de l’ús de la bandera. Com ordenar-la ús de la
bandera a les comunitats autònomes. Ordenació de les banderes
en els països de la CE.

55. El protocol en les organitzacions internacionals. Regles
generals. Precedències entre les organitzacions internacionals.
Precedències internes.

56. Guia del cerimonial olímpic. La presentació dels membres
del COI al cap de l’estat. Presidència i precedències. Cerimònies
dels jocs. Medalles i diplomes.



47. Presentació de cartes credencials a espanya. Els antecedents
de la cerimònia. Organització i desenvolupament. La “saleta del
nuncio”.
58. Les forces armades. L’organització militar. L’exèrcit de terra.
L’armada. L’exèrcit de l’aire.
59. Les condecoracions. Condecoracions civils espanyoles.
Graus i categories. Condecoracions militars espanyoles: ús de les
condecoracions.
60. La Paeria antiga. La carta pobla. L’ institució de la paeria. Els
paers: les seves prerrogatives. La gramalla. El consell general i el
particular.
61. L’Ajuntament modern: Lleida i la guerra de successió. El
decret de nova planta. Ús de les bandes. Els regidors.
L’Ajuntament en el segle XIX i l’actual.
62. Formes de constitució de l’Ajuntament. En el segle XVIII.
Jurament segons la tradició i segons la llei. En La Paeria actual.
63. L’edifici de la Paeria. Breu història. Descripció de l’edifici i
de les seves reformes. L’ús actual.
64. El retaule de La Paeria. Origen. Breu història. Descripció.
65. Història de Lleida. Orígens. La Lleida musulmana. La Lleida
romànico-cristiana i la Lleida gòtica.
66. Història de Lleida: la Lleida del renaixement, el segle XVIII:
els Borbons. El segle XIX i el segle XX.
67. El setge de Santa Cecília. Antecedents. Història i
conseqüències.
68. L’arxiu de La Paeria. Origen i Finalitat. Agrupacions
documentals. Seccions. El llibre dels Usatges. El llibre verd petit
i el llibre verd major.
69. El museu de La Paeria. Referència històrica. Finalitats.
Excavacions arqueològiques. Els Banys Andalusies. El Pou
Medieval. La Morra.
70. Les tres flors de lis: el blasó de Lleida. Origen i antecedents.
Vestigis i evolució històrica. Ús actual.

Plaça: Tècnic/a Superior Promoció Comercial (IMCMC)
1. La Directiva 2006/123/CE de Serveis del Mercat Interior
(Bolkestein). Contribució de la Directiva a crear un mercat únic.
2. Incidència i repercussió de la DSMI en la regulació del comerç
en l’àmbit estatal, autonòmic i local.
3. Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials: objecte, finalitat i principis rectors.
4. Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials: classificacions i definicions dels
establiments comercials.
5. Establiments comercials i establiments de caràcter col·lectiu.
definicions i detall segons el Decret Llei 1/2009, de 22 de
desembre.
6. Planificació i ordenació territorial de l’ús comercial. Les
trames urbanes consolidades (TUC)
7. Localització i ordenació de l’ús comercial.
8. Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre: intervenció
administrativa en la materialització de l’ús comercial.
9. L’atorgament de llicències comercials: règim, criteris i
procediment previstos en el Decret Llei 1/2009, de 22 de
desembre.
10. Principals modificacions i diferències entre la Llei 18/2005 i
el Decret Llei 1/2009 d’Equipaments comercials.
11. Potestats dels ajuntaments en el nou marc normatiu
comercial.
12. La llicència comercial municipal. Marc normatiu de
l’ajuntament de Lleida.
13. Ordenança Municipal de l’Ajuntament de Lleida d’activitats
i d’intervenció integral en l’administració ambiental: règim de
comunicació per activitats innòcues.

14. Llei 1/2010, de 1 de març, de reforma de la Llei 7/1996, de
ordenació del comerç minorista: novetats respecte dels
establiments comercials.

15. Relació entre comerç i territori.

16. El comerç urbà com a fons de cohesió social.

17. Pla de competitivitat del comerç urbà.

18. Sistemes d’indicadors i avaluació de les polítiques públiques
en l’àmbit del comerç.

19. La gestió transversal del comerç urbà: sectors públics i
privats implicats.

20. El desenvolupament econòmic local. Concepte i definició.
Les competències municipals en aquest àmbit.

21. Instruments al servei del desenvolupament econòmic local.
Anàlisis i experiències, i vies de finançament.

22. La distribució comercial en l’actualitat.

23. L’ Observatori del comerç i dels serveis: objecte, contingut i
experiències.

24. La regulació dels horaris comercials.

25. Les vendes especials. Normativa reguladora a Catalunya

26. La diagnosi actual i escenaris de futur del comerç urbà:
DAFO.

27. El comerç urbà com a font de cohesió urbà.

28. El desenvolupament comercial a Lleida.

29. Plantejament del model comercial de la ciutat de Lleida.

30. La responsabilitat social corporativa en el comerç urbà.

31. Noves tecnologies aplicades al comerç urbà.

32. La incidència de la població immigrant en el comerç urbà.

33. Les gerències comercials

34. El concepte de centre comercial urbà (CCU) i la seva
evolució recent.

35. Manteniment i serveis en un CCU.

36. Concepte i aplicació dels Business Improvement Districts
(BID). Les àrees de promoció econòmica urbana (APEU).

37. La gestió dels centres comercials urbans.

38. Els plans de dinamització comercial: estructura, models,
eixos d’actuació i exemples de plans de dinamització comercial.

39. Els plans de dinamització comercial en l’àmbit dels mercats
i mercadets.

40. Finançament dels projectes de dinamització.

41. Mobilitat i accessibilitat des de la perspectiva de l’urbanisme
comercial.

42. Pla d’usos dels baixos comercial: oportunitats i formes de
regulació.

43. L’associacionisme comercial i la seva relació amb
l’Ajuntament.

44. Utilitat i objectius d’una programa de fidelització.

45. La targeta de fidelització: Implantació; funcionament i
assoliment d’objectius.

46. Beneficis per al client i per al comerç dels sistemes de
fidelització.

47. Tendències de retail internacional.

48. Punts clau de la satisfacció del client.

49. Relació entre comerç i turisme. Oportunitats de
competitivitat.

50. Sostenibilitat i revitalització urbana: noves activitats
comercials.

51. Subvencions autonòmiques, estatals i europees especialment
al sector comerç, mercats, i desenvolupament local.

52. L’activitat firal a Catalunya. Normativa reguladora.
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53. Organització d’una Fira. Elements a tenir en compte.

54. Impacte econòmic de les fires. Rendibilitat i optimització de
les fires locals

55. L’impacte econòmic i les corones d’influència en eles
mercats municipals.

56. Formes de gestió dels mercats municipals minoristes.

57. Els valors dels mercats municipals. Els indicadors
d’excel·lència dels mercats municipals.

58. Els processos de reforma dels mercats municipals. Noves
estratègies d’actuació.

59. Mix comercial dels mercats municipals.

60. El foment de noves tècniques de mercat i la incorporació de
les noves tecnologies en les relacions amb els clients, als mercats
municipals.

61. Diagnosi i gerència de la petita empresa comercial: punts
clau.

62. Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel que es regula
l’exercici de la venda ambulant o no sedentària: modalitats,
regulació i control de la venda ambulant.

63. Incidència i repercussió de la DSMI en la venda ambulant.

64. Importància econòmica i social del comerç ambulant. Punts
forts i punts febles.

65. Venda i atenció al públic. Elements i habilitats de la
comunicació.

66. Codi de bones pràctiques comercials.

67. Drets de les persones consumidores.

68. L’arbitratge de consum com a mitjà de resolució de
conflictes.

69. Compliment de la normativa de consum en els establiments
comercials i en el comerç ambulant.

70. Les tendències dels consumidors i els nous hàbits de compra.

Grup A2: 45 temes en el programa específic de la convocatòria
Plaça: Assistent Social

1. Polítiques Social de la Unió Europea. Programes socials
europeus.

2. Marc normatiu, competencial i organització territorial dels
Serveis Socials.

3. El sistema de Serveis Socials: Finalitat dels serveis socials.
Objectius de les polítiques de serveis socials. Principis rectors del
sistema públic. Situacions amb necessitat d’atenció especial

4. El Sistema Públic de Serveis Socials a Catalunya:. Política
Social de la Generalitat de Catalunya: Principals Plans i
Programes

5. Els Serveis Socials a l’Administració Local: marc normatiu i
competencial, organització i finançament

6. Els Serveis Socials Bàsics. Objectius Composició i Funcions

7. Els Serveis Socials Especialitzats. Objectius Composició i
Funcions

8. Prestacions del Sistema Públic: Concepte i tipologies

9. Les prestacions socials de caràcter econòmic: naturalesa i
àmbit d’aplicació. Beneficiaris. Valoració de la situació de
necessitat.

10. Caràcter i forma de les prestacions socials de caràcter
econòmic: principals prestacions.

11. Drets i Deures en relació als serveis socials.

12. La Cartera de Serveis Socials del Sistema Públic de Serveis
Socials

13. La Participació Cívica en els serveis socials

14. La iniciativa privada en els serveis socials

15. la qualitat en els serveis socials

16. La promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les
persones en situació de dependència: marc normatiu i
competencial. Situacions a protegir. Prestacions del sistema.
Desplegament a Catalunya

17. L’administració Local en el desplegament de la llei de
Promoció de l’autonomia Personal i atenció a les persones amb
dependència: competències i funcions.

18. El procés de socialització: concepte i principals models
teòrics

19. El canvi social; concepte i principals teories

20. Problema social versus necessitat social. Tipologia.
Identificació i qualificació

21. Concepte de Prevenció. Classificacions. La Prevenció com a
eina d’intervenció en els Serveis Socials.

22. Mètodes i tècniques de treball per a la prospecció de les
necessitats socials en allò que fa referència als Serveis Socials.

23. El treball en equip multidisciplinar. Teoria i tècniques. Rols i
funcions dels diferents professionals.

24. Les xarxes socials informals: la família, el veïnatge, la
comunitat.

25. Les Xarxes Socials i comunitàries com a eina d’intervenció
social

26. Processos d’Inclusió Social. Concepte i diferents tendències.
Procés i causes de l’exclusió i de la marginació social. Recursos
per la reinserció social. Situació a Lleida

27. Les dinàmiques socials de la immigració. Situació i efectes
des de la perspectiva dels serveis socials. Situació a Lleida

28. Els programes d’acollida per a persones immigrants. Situació
a Lleida

29. Infància en risc: concepte, factors de ris i de protecció.
Principals indicadors. Definició i classificació de les situacions
de maltractament als infants.

30. Detecció i Atenció als Infants en risc social i a llurs famílies.
Situació a Lleida

31. Els programes de prevalença familiar.

32. Els maltractaments a la gent gran: concepte, tipologies Eines
per a la detecció i posterior intervenció.

33. Els programes de prevenció de la dependència. Descripció
dels programes

34. L’atenció a les dones en situació de violència de gènere.

35. Models d’intervenció per a fer front a la violència de gènere.
Recursos bàsics i recursos especialitzats. Situació a Lleida

36. l’atenció individualitzada i familiar: concepte, finalitat,
estratègies. Proposta metodològica

37. La intervenció grupal: concepte, objectius, tipologia de
grups. Proposta metodològica

38. La intervenció comunitària: concepte, objectius. Proposta
metodològica

39. L’entrevista social com a eina d’intervenció social

40. Intervenció del Treballador social en la detecció de situacions
de risc social. Proposta metodològica

41. Mesures per afavorir la inserció social i professional de les
persones aturades. Descripció dels principals programes.
Situació a Lleida

42. Els programes de prevenció de drogodependències per a
adolescents i joves. Situació a Lleida

43. Els programes d’habilitats de salut per a infants i adolescents

44. Les persones amb disminució. Situació en la societat actual.
Principals problemàtiques que presenten.

45. Programes i serveis d’ atenció a persones amb discapacitats.
Situació a Lleida.



46. Pla Local d’Inclusió Social a la ciutat de Lleida

Plaça: Tècnic Mitjà Educació
1. Psicologia social i Educació.

2. Persona i relacions interpersonals.

3. Comportament en grup. La dinàmica psicosocial.

4. Les conductes en relació amb les normes socials.

5. Benestar psicològic, benestar social i qualitat de vida.

6. Desenvolupament de la personalitat

7. La interacció familiar i desenvolupament de la personalitat

8. Desenvolupament motriu, congnitiu i evolutiu dels 0-3 anys

9. Desenvolupament motriu, congnitiu i evolutiu dels 3-6 anys

10. Desenvolupament motriu, congnitiu i evolutiu dels 6-12 anys

11. Desenvolupament motriu, congnitiu i evolutiu a
l’adolescència

12. Desenvolupament motriu, congnitiu i evolutiu de l’edat
adulta

13. Desenvolupament de les habilitat socials en relació als
immigrants i a les minories ètniques

14. La psicologia social aplicada a la intervenció amb grups

15. Relacions interpersonals grupals

16. El fenomen del “grup”

17. La “dinàmica” dels grups.

18. La investigació educativa.

19. Metodologies en investigació educativa.

20. Investigació Empírica - analítica.

21. Investigació Constructivista.

22. Investigació orientada a processos de canvi.

23. Procés i disseny de la investigació

24. Tècniques d’investigació en educació.

25. La educació no formal i altres conceptes propers

26. La intervenció socioeducativa

27. L’anàlisi de la realitat i el procés d’intervenció socioeducativa

28. Precisions terminològiques entorn la intervenció
socioeducativa.

29. La programació en la intervenció socioeducativa

30. Activitats específiques per a la intervenció socioeducativa

31. Avaluació de projectes

32. Les accions educatives des dels municipis.

33. La intervenció socioeducativa com a paradigma de la
intervenció educativa municipal

34. Societat, educació i noves tecnologies

35. Comunicació multimèdia

36. Televisió i educació

37. Videojocs I educació

38. De la informàtica educativa als multimèdia educatius

39. Ús educatiu de les xarxes i xarxes educatives

40. La pedagogia del Lleure

41. Educació en l’oci i el temps lliure

42. El joc en l’educació

43. Organització d’entorns lúdics

44. El Joc i la joguina

45. Les ludoteques

Plaça: Mestre/a Escoles Bressol
1. Importància de l’Educació Infantil. Les etapes i els moments
més significatius.

2. Importància de l’Escola bressol a nivell sociològic, psicològic
i pedagògic.

3. Característiques generals del nen i de la nena fins als sis anys.
Els principals factors que intervenen en el seu desenvolupament.

4. El desenvolupament infantil en els tres primers anys de vida.
El paper dels adults.
5. El desenvolupament psicomotor en els nens i les nenes fins als
sis anys. La psicomotricitat en el currículum de l’educació
infantil. La intervenció educativa.
6. El desenvolupament psicomotor en els nens i les nenes fins als
tres anys. Capacitats bàsiques que cal desenvolupar en els tres
primers anys de vida.
7. El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament
afectiu en els nens i les nenes de zero a sis anys. L’assoliment de
l’autonomia.
8. El nen i la nena descobreixen els altres. El procés de
descobriment, de vinculació i d’acceptació. L’escola com a
institució socialitzadora.
9. L’escolarització dels nens i les nenes amb necessitats
educatives especials. La resposta educativa a les necessitats
d’aquests alumnes en el Projecte Curricular de Centre i en les
programacions. Les adaptacions curriculars.
10. L’Escola bressol i la resposta a les necessitats especials dels
alumnes. Identificació i valoració de les necessitats educatives
especials dels alumnes i la seva relació amb el currículum.
11. El paper de l’Escola bressol en la prevenció i la intervenció
amb nens i nenes en situació de risc social. Els principals
conflictes de la vida en grup.
12. El desenvolupament cognitiu dels zero als tres anys. El
coneixement de la realitat. L’observació i l’exploració del món
físic, natural i social. La gènesi i la formació dels principals
conceptes.
13. El període d’adaptació dels nens i les nenes a l’Escola
bressol. Les relacions entre la família i l’equip docent.
14. L’educació per a la salut. Actituds i hàbits relatius al descans,
la higiene i l’activitat infantil. La prevenció d’accidents,
primenrs auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció
educativa.
15. L’alimentació, la nutrició i la dietètica. L’alimentació
equilibrada i la planificació de menús.
16. Els trastorns infantils relacionats amb l’alimentació. Les
hores dels àpats com a moments educatius.
17. L’educació sexual en l’etapa infantil. El descobriment i la
identificació amb el propi sexe. La construcció dels rols masculí
i femení. Estratègies educatives per evitar la discriminació de
gènere.
18. Els principis de la intervenció educativa en l’educació
infantil. L’enfocament globalitzador. Sentit i significat de
l’aprenentatge.
19. L’observació i l’experimentació. La seva concreció en el
marc del projecte curricular.
20. El currículum de l’etapa d’educació infantil. Les àrees
curriculars i els blocs de continguts principals.
21. La planificació de l’acció educativa. La programació en el
primer cicle de l’educació infantil. Objectius, continguts i
metodologia adequada per als nens i les nenes de zero a tres anys.
22. La funció del mestre/de la mestra en l’educació infantil. La
intencionalitat educativa. Les relacions interactives entre l’infant
i el mestre/la mestra.
23. El mestre/la mestra d’educació infantil com a membre de
l’equip educatiu i la seva relació amb les famílies.
24. L’organització dels espais i del temps. Criteris per a una
distribució i organització espacial i temporal adequades. Els
ritmes i les rutines quotidianes.
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25. L’equipament, el material didàctic i els materials curriculars
a l’escola bressol. La selecció, la utilització i l’avaluació dels
recursos materials.

26. El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament.
L’evolució de la comprensió i de l’expressió. Problemes més
freqüents en el llenguatge infantil.

27. L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua a l’educació
infantil. Tècniques i recursos per a la comprensió i l’expressió
oral.

28. La literatura infantil. El valor educatiu del conte. Criteris per
seleccionar, utilitzar i narrar contes. Activitats a partir del conte.
La biblioteca de l’aula.

29. L’educació musical a l’Escola bressol. Característiques i
criteris de selecció de les activitats musicals. Els recursos
didàctics. El folklore popular.

30. L’expressió plàstica a l’Escola bressol. Els elements bàsics
del llenguatge plàstic. Els objectius, els continguts, els materials,
les activitats, les estratègies metodològiques i d’avaluació de
l’expressió plàstica.

31. L’expressió corporal. El gest i el moviment. L’expressió
corporal com a suport en la construcció de la identitat i de
l’autonomia personal. El joc simbòlic i el joc dramàtic.

32. La influència de la imatge en el currículum. La lectura i la
interpretació de les imatges. Criteris de selecció i utilització de
materials àudio-visuals i de les noves tecnologies a l’escola
bressol.

33. La formació de capacitats relacionades amb el
desenvolupament lògico matemàtic. Els recursos didàctics i les
activitats adequades a l’escola bressol.

34. El joc com a element fonamental en l’aprenentatge.

35. L’escola i l’entorn social. La participació dels pares i de les
mares a l’escola bressol.

36. Família i escola. La comunicació amb les famílies.

37. La gestió del centre. El Projecte educatiu i el Pla anual.

38. La pràctica educativa. Organització i planificació.

39. La pràctica educativa. Criteris i àmbits d’intervenció.

40. L’avaluació i l’observació. Avaluació i atenció a la diversitat.
Pautes d’observació per als diferents nivells de l’escola bressol.

41. El treball en equip. Les reunions.

42. La formació permanent i el treball d’equip.

43. El Projecte Curricular de Centre. Components del PCC.
Elaboració, revisió, avaluació.

44. Criteris per a l’elaboració de les programacions.

45. Criteris generals de l’actuació educativa a l’Escola bressol.

Plaça: Educador Social
1. Polítiques Social de la Unió Europea. Programes socials
europeus.

2. Marc normatiu, competencial i organització territorial dels
Serveis Socials.

3. El sistema de Serveis Socials: Finalitat dels serveis socials.
Objectius de les polítiques de serveis socials. Principis rectors del
sistema públic. Situacions amb necessitat d’atenció especial.

4. El Sistema Públic de Serveis Socials a Catalunya:. Política
Social de la Generalitat de Catalunya: Principals Plans i
Programes

5. Els Serveis Socials a l’Administració Local: marc normatiu i
competencial. Organització i finançament

6. Els Serveis Socials Bàsics. Objectius Composició i Funcions

7. Els Serveis Socials Especialitzats. Objectius Composició i
Funcions.

8. Prestacions del sistema públic de serveis socials.

9. Drets i deures en relació als serveis socials

10. La Cartera de serveis socials del sistema públic de Serveis
Socials

11. La Participació cívica en els Serveis Socials

12. La iniciativa privada en els serveis socials

13. La Qualitat en els Serveis Socials

14. L’avant projecte de llei dels drets i oportunitats de la infància
i l’adolescència

15. L’Educador Social en els Serveis Socials Municipals.

16. El procés de socialització: concepte i principals models
teòrics

17. El canvi social; concepte i principals teories

18. Problema social versus necessitat social. Tipologia.
Identificació i qualificació

19. Concepte de Prevenció. Classificacions. La Prevenció com a
eina d’intervenció en els Serveis Socials.

20. Mètodes i tècniques de treball per a la prospecció de les
necessitats socials en allò que fa referència als Serveis Social.

21. El treball en equip multidisciplinari. Teoria i tècniques. Rols
i funcions dels diferents professionals.

22. Les xarxes socials informals: la família, els amics, la
comunitat.

23. Les Xarxes Socials i comunitàries com a eina d’intervenció
social

24. Processos d’Inclusió Social. Concepte i diferents tendències.
Procés i causes de l’exclusió i de la marginació social. Recursos
per la reinserció social. Situació a Lleida

25. Les dinàmiques socials de la immigració. Situació i efectes
des de la perspectiva de l’educació social. Situació a Lleida

26. Els programes d’acollida per a persones immigrants.
Programes específics per a infants i joves immigrants. Situació a
Lleida

27. Infància en risc: concepte, factors de risc i de protecció.
Principals indicadors. Definició i classificació de les situacions
de maltractament als infants. Intervenció del educador/a social

28. Programes de Detecció i Atenció als Infants en risc social i a
llurs famílies. Situació a Lleida

29. El concepte de resiliència des d’una perspectiva psicosocial.
Definició.

30. Els programes de prevalença familiar, en l’àmbit d’atenció a
la infància i adolescència

31. Els programes i serveis d’atenció a la infància en situació de
risc social. Situació a Lleida

32. L’atenció individualitzada i familiar: concepte, finalitat,
estratègies. Proposta metodològica.

33. La intervenció grupal: concepte, objectius, tipologia de
grups. Proposta metodològica

34. La intervenció comunitària: concepte, objectius. Proposta
metodològica

35. Els programes d’acompanyament a l’escolarització. Situació
a Lleida

36. Polítiques de joventut des de l’administració local. Evolució
històrica recent. Situació actual i perspectives: Situació a Lleida

37. El Procés d’emancipació en la Joventut. Principals programes
i eines d’intervenció

38. Mesures per afavorir la inserció social i professional dels
joves. Descripció dels principals programes. Situació a Lleida

39. Els programes d’habilitats per a la vida i prevenció de
drogodependències per a infants i adolescents Situació a Lleida

40. Característiques de la gent gran dins l’evolució social.
Principals problemàtiques que presenten.



41. Atenció i desenvolupament de les habilitats socials en relació
amb la gent gran.

42. Característiques de la dona dins l’evolució social. Principals
problemàtiques que presenten. Atenció i desenvolupament de les
habilitats socials en relació a la dona.

43. Les persones sense llar. Tipologies. Necessitats i principals
recursos. Situació a Lleida

44. El voluntariat social. Possibilitats socials. Situació a Lleida

45. El treball en el lleure des dels Serveis Socials Municipals:
Situació a Lleida

Plaça: Arquitecte Tècnic
1. Evolució urbanística de l’estat espanyol

2. Evolució urbanística a Catalunya, Legislació urbanística
vigent a Catalunya: Textos legals, competències i principis
generals

3. Projecte d’urbanització: Documentació i tramitació

4. Recepció de les obres d’urbanització: Documentació i
tramitació

5. Obligació d’urbanitzar i edificar; registre de solars

6. Ordres d’execució i supòsits de ruïna

7. Protecció de la legalitat urbanística

8. Evolució del planejament general en el municipi de Lleida

9. Actuacions urbanístiques recents I: La reordenació urbana de
l’entorn de l’Estació de Ferrocarril.

10. Actuacions urbanístiques recents II: L’ARE de Lleida. La
completació dels barris del Marge Esquerra.

11. Actuacions urbanístiques recents III: El desenvolupament
urbanístic de l’activitat econòmica i productiva. Nou sòl
industrial logístic i terciari.

12. Actuacions urbanístiques recents IV: El desenvolupament
urbanístic de la societat del coneixement i el progrés: Universitat
i gardeny.

13. Actuacions urbanístiques recents V: La recuperació d’espais
emblemàtics d’abast territorial: els Camps i les Basses.

14. Planejament urbanístic vigent I: Disposicions generals i
desenvolupament del Pla.

15. Planejament urbanístic vigent II: Règim urbanístic del sòl:
Disposicions comunes i paràmetres d’ordenació.

16. Planejament urbanístic vigent III: Regulació del sòl urbà.
Disposicions comunes i particulars.

17. Ordenança de les condicions de manteniment de la seguretat
dels edificis del centre històric.

18. Edificis i usos fora d’ordenació i disconformes

19. Condicions tèrmiques en els edificis Normativa sobre
aïllament tèrmic: definicions, classificació climàtica,
requeriments exigibles i verificació d’aquests. Tipus d’aïllaments
tèrmics més habituals en edificació. Lloc de col·locació més
idoni.

20. Condicions acústiques en els edificis Normativa sobre
aïllament acústic: directrius generals en el planejament urbanístic
i en l’edificació. Condicions exigibles als elements constructius i
a les instal·lacions. El soroll aeri i el soroll d’impacte.
Compliment i control. Tipus d’assaigs de verificació in situ i en
el laboratori.

21. Protecció contra incendis Normativa sobre condicions de
protecció contra incendis en els edificis. Àmbit i règim
d’aplicació. Compartimentació, evacuació i senyalització.
Comportament al foc dels materials i elements de construcció.
Instal·lacions generals i locals de risc especial. Instal·lacions de
protecció contra incendis. Accessibilitat i entorn dels edificis pels
serveis d’extinció. Reglament d’instal·lacions de protecció contra
incendis.

22. La realització i la supervisió del projecte d’edificació. Fases
i documentació. La memòria. El plec de condicions. El
pressupost. La documentació gràfica. Bases legals de la
supervisió. Les oficines de supervisió: control intern i control
extern. Aspectes que cal considerar en l’informe de supervisió.

23. La Llei de l’habitatge. Emplaçament i construcció dels
habitatges. Transmissió de l’habitatge. L’ús, la conservació i la
rehabilitació i adaptació de l’habitatge. Foment públic de
l’habitatge. Règim disciplinari.

24. Habitatges de promoció pública. Legislació que cal aplicar.
Promoció directa i promoció convinguda. L’organisme autònom
Institut Català del Sòl. L’empresa pública Administració,
Promoció i Gestió, SA (ADIGSA).

25. Els habitatges amb protecció pública: habitatge amb
protecció oficial (HPO). Concepte. Classes i característiques.
Qualificació provisional i qualificació definitiva. Preu i qualitat.
Habitatges protegits: concepte i classes. Superfície i requisits.
Ajuts per a l’adquisició.

26. Nivell d’habitabilitat objectiva exigit als habitatges: mínims
d’habitabilitat. El certificat d’habitabilitat per a habitatges nous i
per a habitatges usats. Control previ de les condicions
d’habitabilitat. Inspeccions per a l’atorgament de la cèdula
d’habitabilitat. Atorgament de la cèdula d’habitabilitat.

27. Les comissions tècniques del patrimoni cultural de
Catalunya. Composició i competències.

28. Gestió de residus de la construcció: normativa vigent.
Elements de construcció reutilitzables. Materials per a reciclatge.
Materials potencialment perillosos. Recomanacions per a
l’execució material de la construcció. Aspectes pràctics de la
gestió de residus. Costos d’enderrocs i reciclatge.

29. Sostenibilitat a la construcció. Materials de construcció
sostenible. Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua.
Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’energia. Paràmetres
d’ecoeficiència relatius a materials i sistemes constructius.
Paràmetres d’ecoeficiència relatius als residus.

30. Ordenança reguladora de les condicions de manteniment de
la seguretat en els edificis en el centre històric de Lleida

31. Reglament regulador de l’ocupació del subsòl de domini
públic i obertura de rases

32. Ordenança municipal per ala gestió de terres i runes

33. Ordenança municipal sobre els abocaments d’aigües
residuals al clavegueram.

34. Execució d’obres d’urbanització: Descripció, temporització i
consideracions de les activitats bàsiques

35. Disseny de vies urbanes: Criteris generals. Seccions tipus
habituals en la ciutat de Lleida: geometria i materials

36. Disseny per a tothom: àmbit d’aplicació de l’accessibilitat
Persones amb limitacions o mobilitat reduïda. L’itinerari
practicable, l’adaptat i el convertible. Accessibilitat en espais
urbans, en els edificis d’ús públic i en els edificis d’ús privat.
Concepte i característiques de l’habitatge adaptat.

37. Marc normatiu en matèria d’accessibilitat. Itineraris adaptats.

38. Normes d’accessibilitat urbanística: Paviments, escales i
rampes.

39. Aparcaments reservats adaptats en la via pública i en garatges
i aparcaments d’ús públic, tant interior com exteriors.

40. Principis de l’acció preventiva en construcció.

41. L’avaluació de riscos. Objectius.

42. L’estudi i estudi bàsic de seguretat i salut, obligatorietat i
contingut

43. Avís previ. Pla de seguretat i salut. Llibre d’incidències.
Paralització dels treballs.

44. El coordinador en matèria de seguretat i salut durant
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l’execució de l’obra. Obligatorietat, designació, funcions i
obligacions.

45. Obligacions directes i indirectes amb incidència, del
promotor en matèria preventiva.

46. Senyalització d¡obres en la via pública. Objectiu. Criteris
generals de col·locació de senyals. Senyalització d’obres en vies
urbanes.

47. Seguretat en buidats i rases.

48. Demolicions i enderrocs. Seguretat i prevenció.

Plaça: Enginyer Tècnic Obres Públiques
Sòls
1. Propietats elementals d’un sòl: Granulometries, anàlisis
granulomètric per tamisat, anàlisis granulomètric per
sedimentació.

2. Tipus de sòls segons la granulometria. Interpretació de les
corbes granulomètriques. Diàmetre eficaç o efectiu. Coeficient
d’uniformitat i corbatura.

3. Classificació de sòls segons PG3.

4. Classificació dels àrids en funció de la seva procedència.

5. Propietats fonamentals dels àrids i assaigs a realitzar.

FERMS

6. Ferms viaris. Característiques funcionals i estructurals. Factors
a considerar en el seu disseny.

7. Tipologies de ferms viaris i possibilitats per al seu ús.

8. Compactació de sòls. Factors que afecten al procés de
compactació. Proctor Normal i Modificat. Mesura de la densitat
in situ.

9. Capacitat suport de l’esplanada. Assaig CBR. Plaques de
càrrega.

10. Característiques generals de les capes granulars. Tipus,
condicions i usos.

11. Procés d’execució de les capes granulars. Assaigs
d’identificació i de compactació.

12. Regs asfàltics. Classificació i usos.

13. Propietats generals de les mescles bituminoses.

14. Classificació, característiques i aplicacions de les mescles
bituminoses en funció de la temperatura de posta en obra i segons
els buits de la mescla.

15. Posta en obra de les mescles bituminoses en calent.

16. Dimensionat de ferms flexibles mitjançant la IC 6. 1 de
seccions de ferms.

17. Tipus i característiques dels paviments de formigó.

18. Patologies dels paviments: causes, formes i reparacions.
Conservació i rehabilitació dels paviments: criteris, actuacions,
tipologies.

Hidrologia. Aigua i sanejament
19. Conceptes fonamentals d’hidrologia: període de retorn,
precipitació, temps de concentració, escorrentia.

20. Hidrologia urbana. Drenatge urbà. Problemàtica del drenatge
en zona urbana. Determinació del cabal de disseny d’aigües
pluvials. Aplicació del mètode racional.

21. Dimensionament de la xarxa de clavegueram: estimació del
cabal d’aigües residuals.

22. Avantatges e inconvenients dels diferents sistemes de
sanejament.

23. Tipus i característiques de les de canonades de sanejament.

24. Instal·lació de canonades de sanejament. Proves de la
canonada instal·lada.

25. Elements singulars de la xarxa de sanejament. Velocitats
recomanables.

26. Ordenança municipal sobre els abocaments d’aigües
residuals al clavegueram. Objectiu i àmbit. Utilització de la xarxa
de clavegueram.

27. Reial Decret 140/2003, criteris sanitaris de la qualitat de
l’aigua de consum humà: objecte, definicions, àmbit d’aplicació,
responsabilitats i competències, control a l’aixeta del
consumidor.

28. Tipus i característiques de les canonades de les xarxa de
distribució i transport d’ aigua potable.

29. Instal·lació de canonades d’aigua potable. Proves de la
canonada instal·lada.

30. Xarxa d’aigua potable a Lleida, previsió segons Pla Director.
31. Xarxes de reg urbà: Tipologies i elements que la conformen.
Projectes
32. Documents i descripció dels documents d’un projecte
d’urbanització.
33. Tramitació dels projectes d’urbanització: contractació i
documentació necessària fins la recepció de l’obra.
34. Execució d’obres d’urbanització: Descripció, temporització i
consideracions de les activitats bàsiques.
35. Disseny de vies urbanes: Criteris generals a tenir en compte.
Seccions tipus habituals a la ciutat de Lleida: geometria i
materials.
Accessibilitat
36. Marc normatiu en matèria d’accessibilitat. Itineraris adaptats.
37. Normes d’accessibilitat urbanística: Paviments, escales,
rampes.
38. Accessibilitat: Criteris generals per a la construcció de guals
de vianants i vehicles. Seccions tipus de guals.
39. Reductors de velocitat: passos de vianants de ressalt. Funció
i condicions de implantació. Seccions constructives.
Mobiliari urbà i jocs infantils
40. Disseny d’àrees de joc. Criteris generals. Senyalització.
Tancaments. Ancoratges i fonamentacions.
41. Àrees de joc. Marc normatiu. Condicions de recepció de les
àrees de joc.
42. Revestiments de les superfícies de les àrees de joc
absorbidores d’impacte. Materials: gruixos, avantatges i
inconvenients.
43. Equipaments de les àrees de joc. Instal·lació, inspecció,
manteniment i utilització.
44. El mobiliari urbà: accessibilitat, elements i condicions per a
la seva implantació.
Seguretat i salut
45. Estudi i estudi bàsic de seguretat i salut, obligatorietat i
contingut.
46. El coordinador de seguretat i salut durant l’execució de
l’obra: obligatorietat, designació, funcions i obligacions.
47. Avís previ. Pla de seguretat. Llibre d’incidències. Paralització
dels treballs.
48. Senyalització d’obres a la via publica. Objectiu. Criteris
generals de col·locació de senyals. Senyalització d’obres en vies
urbanes.

Plaça: Tècnic/a Mig (IMCMC)
1. La Directiva 2006/123/CE de Serveis del Mercat Interior
(Bolkestein). Contribució de la Directiva a crear un mercat únic.
2. Incidència i repercussió de la DSMI en la regulació del comerç
en l’àmbit autonòmic i local.
3. Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials: objecte, finalitat i principis rectors.
4. Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials: classificacions i definicions dels
establiments comercials.



5. Llei 1/2010, de 1 de març, de reforma de la Llei 7/1996, de
ordenació del comerç minorista: novetats que incorpora respecte
dels establiments comercials.

6. Relació entre comerç i territori.

7. La regulació dels horaris comercials. Períodes especials de
rebaixes

8. Les vendes especials. Normativa reguladora a Catalunya

9. La diagnosi actual i escenaris de futur del comerç urbà: DAFO.

10. El comerç urbà com a font de cohesió urbà.

11. La responsabilitat social corporativa en el comerç urbà.

12. Noves tecnologies aplicades al comerç urbà.

13. La incidència de la població immigrant en el comerç urbà.

14. El concepte de centre comercial urbà (CCU) i la seva
evolució recent.

15. Manteniment i serveis en un CCU.

16. Concepte i aplicació dels Business Improvement Districts
(BID). Les àrees de promoció econòmica urbana (APEU).

17. La gestió dels centres comercials urbans.

18. Els plans de dinamització comercial: estructura, models,
eixos d’actuació i exemples de plans de dinamització comercial.

19. Els plans de dinamització comercial en l’àmbit dels mercats
i mercadets.

20. Finançament dels projectes de dinamització.

21. Mobilitat i accessibilitat des de la perspectiva de l’urbanisme
comercial.

22. L’associacionisme comercial i la seva relació amb
l’ajuntament.

23. Utilitat i objectius d’una programa de fidelització.

24. La targeta de fidelització: Implantació; funcionament i
assoliment d’objectius

25. Beneficis per al client i per al comerç dels sistemes de
fidelització.

26. Subvencions autonòmiques, estatals i europees especialment
al sector comerç, mercats, i desenvolupament local.

27. L’activitat firal a Catalunya. Normativa reguladora.

28. Organització d’una Fira. Elements a tenir en compte.

29. Impacte econòmic de les fires. Rendibilitat i optimització de
les fires locals

30. Formes de gestió dels mercats municipals minoristes.

31. Els serveis generals als mercats municipals.

32. els serveis als clients als mercats municipals.

33. Els valors dels mercats municipals. Els indicadors
d’excel·lència dels mercats municipals.

34. Els processos de reforma dels mercats municipals. Noves
estratègies d’actuació.

35. Mix comercial dels mercats municipals.

36. El foment de noves tècniques de mercat i la incorporació de
les noves tecnologies en les relacions amb els clients, als mercats
municipals.

37. Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel que es regula
l’exercici de la venda ambulant o no sedentària: modalitats,
regulació i control de la venda ambulant.

38. Incidència i repercussió de la DSMI en la venda ambulant.

39. Importància econòmica i social del comerç ambulant. Punts
forts i punts febles.

40. Venda i atenció al públic. Elements i habilitats de la
comunicació.

41. Codi de bones pràctiques comercials.

42. Drets de les persones consumidores.

43. L’arbitratge de consum com a mitjà de resolució de
conflictes.

44. Compliment de la normativa de consum en els establiments
comercials i en el comerç ambulant.

45. Les tendències dels consumidors i els nous hàbits de compra.

Plaça: Professor Auxiliar Conservatori
- 1 Plaça professor auxiliar conservatori (llenguatge musical)
1. Importància de l’Escola de Música i del Conservatori des d’un
punt de vista sociològic, pedagògic i psicològic.

2. Estructura dels ensenyaments musicals segons la LOE.

3. Concepte i estructura del currículum en la LOE. El cas dels
estudis de música.

4. L’avaluació en una Escola de Música i en un Conservatori.

5. Criteris de distribució de continguts i d’objectius en els
diferents cicles del grau professional dels estudis de música.

6. Opcions metodològiques per l’ensenyament/aprenentatge i per
l’avaluació en música.

7. El concepte d’acció tutorial segons la LOE.

8. Funcions del claustre, els departaments i l’equip directiu

9. la coordinació del centre segons la LOE.

10. El llenguatge musical. La seva funció. La seva presencia en
les diferents etapes de la formació musical, especialment en
l’Escola de Música.

11. El mètode Kodaly

12. El mètode Martenot.

13. El mètode Dalcroze.

14. El mètode Ward.

15. El mètode Willems

16. El mètode Orff

17. La veu i la seva fisiologia.

18. Classificació de les veus.

19. Higiene de la veu.

20. L’aparell fonador.

21. Veu parlada i cantada.

22. Respiració, emissió i impostació.

23. La petita percussió a l’aula de llenguatge musical.

24. Didàctica i metodologia bàsiques a l’Escola de Música.

25. L’audició. Didàctica i metodologia bàsiques a l’Escola de
Música.

26. L’interval.

27. Sistema de quintes.

28. Organització sonora: tonalitat, modalitat, escales, modes.

29. La notació musical. Didàctica i metodologia bàsiques a
l’Escola de Música.

30. Lectura i escriptura musicals. Didàctica i metodologia
bàsiques a l’Escola de Música.

31. El ritme.

32. Pols i mètrica.

33. L’expressió musical.

34. Dinàmica i agògica. Articulacions.

35. Signes que afecten a l’ interpretació musical.

36. L’ornamentació musical.

37. La forma musical.

38. Procediments compositius fonamentals: repetició, imitació,
variació, desenvolupament.

39. L’ improvisació com a forma d’expressió lliure i com a
procediment compositiu.
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40. Música i dansa. Danses folklòriques, històriques i de saló.

41. Acústica. Fonaments físics i la seva repercussió musical.

42. Música i imatge.

43. La música al cinema.

44. Harmonia clàssica.

45. Funcions dels acords. Estat fonamental i inversions dels
acords tríades i quatríades.

Segona fase:
Entonació a primera vista d’un fragment musical.

Realització d’un dictat musical a dues veus.

Realització d’un dictat musical a 4 veus.

- 1 Plaça professor auxiliar conservatori (informàtica musical i
assignatures relacionades amb la música moderna i el jazz.
especialitat teclats)
1. Importància de l’Escola de Música i del Conservatori des d’un
punt de vista sociològic, pedagògic i psicològic.

2. Estructura dels ensenyaments musicals segons la LOE.

3. Concepte i estructura del currículum en la LOE. El cas dels
estudis de música.

4. L’avaluació en una Escola de Música i en un Conservatori.

5. Criteris de distribució de continguts i d’objectius en els
diferents cicles del grau professional dels estudis de música.

6. Opcions metodològiques per l’ensenyament/aprenentatge i per
l’avaluació en música.

7. El concepte d’acció tutorial segons la LOE.

8. Funcions del claustre, els departaments i l’equip directiu

9. la coordinació del centre segons la LOE.

10. L’ordinador personal. parts i elements.

11. Diferències entre midi i àudio.

12. Possibilitats d’ interconnexió entre diferents aparells electrò-
nics i l’ordinador.

13. Descripció general dels diversos programes (software)
musicals existents.

14. Els mòduls de so.

15. So analògic

16. So digital.

17. Els teclats al llarg de la història de la música moderna i el
jazz.

18. Pianistes i teclistes destacats de la música moderna i el jazz.

19. Història i característiques estilístiques del jazz.

20. Història i característiques estilístiques del blues.

21. Història i característiques estilístiques de la música
caribenya.

22. Història i característiques estilístiques del rock’n’roll i les
seves variants.

23. Història i característiques estilístiques del pop.

24. Història i característiques estilístiques del rock.

25. Història i característiques estilístiques de la música country

26. Història i característiques estilístiques de la músicafolk

27. Història i característiques estilístiques de la música
llatinoamericana.

28. El combo.

29. La big band

30. L’orquestra.

31. Elements que formen part d’una composició.

32. Formes musicals i estructures de la música moderna i el jazz.

33. Aspectes generals d’escriptura d’un arranjament.

34. Arranjaments a dues veus

35. Arranjaments a tres veus.

36. Arranjaments a quatre i més veus.

37. Les funcions tonals.

38. Les cadències en la música moderna i el jazz.

39. L’ús de l’intercanvi modal i d’altres acords no diatònics dins
la música moderna i el jazz.

40. Ús dels dominats que no són el principal dins la música
moderna i el jazz.

41. Ús dels disminuïts dins la música moderna i el jazz.

42. Ús de les pentatòniques dins la música moderna i el jazz.

43. Ús del canvi de to.

44. La modulació dins la música moderna

45. La modulació dins del jazz.

Segona fase:
1. Interpretació musical amb teclats/piano de dos temes de
música moderna i jazz (un d’ells de composició pròpia)

a) Interpretació individual
b) Interpretació en petit grup
Mitjançant els programes informàtics musicals necessaris,
realitzar un petit arranjament musical a partir d’una melodia
donada
- 1 Plaça professor auxiliar de conservatori (piano)
1. Importància de l’Escola de Música i del Conservatori des d’un
punt de vista sociològic, pedagògic i psicològic.
2. Estructura dels ensenyaments musicals segons la LOE.
3. Concepte i estructura del currículum en la LOE. El cas dels
estudis de música.
4. L’avaluació en una Escola de Música i en un Conservatori.
5. Criteris de distribució de continguts i d’objectius en els
diferents cicles del grau professional dels estudis de música.
6. Opcions metodològiques per l’ensenyament/aprenentatge i per
l’avaluació en música.
7. El concepte d’acció tutorial segons la LOE.
8. Funcions del claustre, els departaments i l’equip directiu
9. La coordinació del centre segons la LOE.
10. Antecedents del piano: evolució històrica des de principis del
segle XVIII fins a l’actualitat.
11. El piano modern: descripció de les parts que el conformen i
funcionament dels elements que constitueixen la seva mecànica.
12. Manteniment i conservació.
13. Característiques sonores; física del so en les cordes
colpejades.
14. La tècnica del piano: evolució de les diferents escoles i
sistemes pedagògics dels instruments de teclat, des del
clavicèmbal i el clavicordi fins el fortepiano i el piano del segle
XIX.
15. La tècnica moderna del piano. Els principals teòrics i
professors.
16. Principis elementals de la tècnica pianística: manera
d’asseure’s, posició del cos en general i de les mans sobre el
teclat.
17. Relaxació.
18. Descripció de les funcions bàsiques corresponents als
diferents segments del braç i les seves articulacions; moviments
i combinacions de moviments que d’ells es deriven.
19. Problemes pràctics de la tècnica del piano: realització tècnica
dels diversos tipus d’articulació (legato, staccato, etc).

20. La digitació al piano.

Racionalització i recerca de la digitació per part de l’alumne.



21. Criteris per a la utilització de les digitacions de les diverses
edicions.

22. Criteris de l’opositor en relació a la millor resolució de les
dificultats que puguin presentar problemes específics, com
escales, arpegis, notes dobles, tècnica polifònica, octaves, acords.

23. Explicació del mecanisme i utilitat dels pedals.

24. Iniciació a la pràctica del pedal de ressonància.

25. Característiques, referides a l’evolució de l’estil i de
l’escriptura instrumental, del repertori per a teclat del segle
XVIII.

26. Mestres de transició al Classicisme. 19. Característiques,
referides a l’evolució de l’estil i de l’escriptura instrumental, del
repertori pianístic del Classicisme.

27. Característiques, referides a l’evolució de l’estil i de
l’escriptura instrumental, del repertori pianístic del segle XIX:
els grans compositors romàntics: Chopin i Liszt.

28. Característiques, referides a l’evolució de l’estil i de
l’escriptura instrumental, del repertori pianístic del segle XIX:

29. Els grans compositors romàntics: Mendelssohn, Schumann i
Brahms.

30. Característiques, referides a l’evolució de l’estil i de
l’escriptura instrumental, del repertori pianístic del Post-
romanticisme.

31. Les escoles nacionals i la seva aportació a la literatura
pianística durant la segona meitat del segle XIX i inicis del XX.

32. Característiques, referides a l’evolució de l’estil i de
l’escriptura instrumental, del repertori pianístic de la música
francesa entre dos segles: Fauré, Debussy, l’Impressionisme,
Ravel, etc.

33. Característiques, referides a l’evolució de l’estil i de
l’escriptura instrumental, del repertori pianístic dels clàssics del
piano modern: Bartók, Prokofiev, Shostakovich, etc.

34. Característiques del repertori bàsic i progressiu per a piano a
quatre mans, dos pianos i repertori amb orquestra de dificultat
mínima.

35. Descripció i estudi comparatiu dels sistemes metodològics
més importants d’iniciació a l’instrument.

36. La programació en el nivell elemental. Criteris didàctics per
a la selecció del repertori.

37. La programació en el nivell mitjà. Criteris didàctics per a la
selecció del repertori.

38. La programació en el grau professional. Criteris didàctics per
a la selecció del repertori.

39. La pràctica de grup en el nivell elemental. Programació de les
activitats col·lectives en aquest nivell: repertori, conceptes
relatius al llenguatge musical, tècnica instrumental, audició,
improvisació, etc.

40. La pràctica de grup en el grau professional.

41. Programació de les activitats col·lectives en aquest nivell:
repertori, conceptes relatius al llenguatge musical, tècnica
instrumental, audició, improvisació, etc.

42. El piano com a segon instrument per als alumnes no pianistes

43. Problemàtica específica, tenint en compte les característiques
d’edat i dedicació d’aquests alumnes.

44. Principis d’improvisació pianística.

45. Aplicació a la realització de xifrats i a l’acompanyament de
melodies.

Segona fase:
Presentació d’un programa de concert elegit per l’opositor en el
qual s’inclogui al menys una obra barroca, una clàssica, una
romàntica, una contemporània i una altra del segle XX d’autor
espanyol, totes elles publicades. L’opositor interpretarà les obres

que el tribunal seleccioni del programa durant un temps que en
cap cas serà inferior a quaranta minuts. Juntament amb la
inscripció a les presents oposicions s’adjuntarà una memòria que
tracti els aspectes estètics, històrics i formals de cada una de les
obres.

Es valorarà la dificultat tècnica i l’interès artístic del programa de
concert, així com el contingut de la memòria.

Si cal acompanyament, l’haurà d’aportar cada opositor.

Plaça: Tècnic Gestió Econòmica (IMI)
1. Fonaments de la Llei 11/2007 d’Accés Electrònic dels
Ciutadans als Serveis Públics
2. Concepte de e-Govern, administració electrònica i
administració proactiva en l’administració local. Nivells de
prestació de serveis a través de mitjans electrònics segons el Pla
d’Acció Europea “eEurope 2005”, que té continuïtat en la
iniciativa “i2010” pel desenvolupament de la Societat de la
Informació.
3. La cooperació interadministrativa i la interoperabilitat entre
administracions. Marc legal, estàndards i plataformes de
l’Administració Electrònica a l’Estat Espanyol i en
l’Administració Catalana
4. Concepte de Societat de la Informació i de Gestió del
Coneixement. Implicacions socials, ciutadanes i en
l’administració local.
5. Concepte de web, web 2. 0 i xarxes socials. Implicacions en
l’administració local i en la participació ciutadana.
6. Fonaments de la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica
7. El procediment administratiu electrònic i la seva implantació
en l’administració local.
8. Fonaments de la Llei 15/1999 Orgànica de Protecció de Dades
(LOPD)
9. Organismes reguladors i de control en l’àmbit contemplat per
la LOPD
10. Fonaments de la Llei 30/2007 de Contractes de les
Administracions Públiques
11. Fonaments de la Llei 56/2007 de Mesures d’Impuls de la
Societat de la Informació
12. Reial Decret 1494/2007 de Reglament respecte les
condicions bàsiques per l’accés de les persones amb discapacitat
a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat
de la informació i mitjans de comunicació social. La seva
consideració en l’administració local
13. Fonaments de la Llei 56/2007 de Mesures d’Impuls de la
Societat de la Informació.
14. Sistemes de gestió de qualitat en entorns de serveis
informàtics i producció de programari.
15. El mercat de les Telecomunicacions en l’Estat Espanyol.
Organisme Regulador del Mercat de les Telecomunicacions
16. Comptabilitat publica. Àmbit d’aplicació, el pla general de
comptabilitat publica
17. Estructura del pressupost d’ingressos. De pressupost corrent,
de pressupost tancat, de pressupost futur.
18. Classificació econòmica de les aplicacions d’ingressos. Els
diferents capítols
19. Estructura del pressupost de despeses. De pressupost corrent,
de pressupost tancat, de pressupost futur.
20. Classificació econòmica de la despesa de les aplicacions de
despesa. Els diferents capítols
21. Despeses i Ingressos plurianuals.
22. Ingressos i despeses extrapressupostaris.
23. Vinculació de crèdits pressupostaris.
24. Modificació de crèdits inicials: Transferències de crèdit,
Generacions de crèdit, Incorporacions de crèdit.
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25. Resultat pressupostari i Romanent líquid de tresoreria. Com
és calcula? Què indica?

26. L’Acta d’arqueig i els estats de tramitació de pressupost.

27. Execució i tramitació del pressupost: Ingressos i despeses.

28. Les bestretes de caixa fixa.

29. Fiances

30. Liquidacions IVA, IRPF, 347. Periodicitat i formalització.

31. Impostos directes i indirectes.

32. Taxes i preus públics.

33. Transferències corrents i de capital.

34. Retribucions dels empleats públics: retribucions bàsiques,
complementaries, complement de destí,. . .

35. Classificació i ordenació dels funcionaris. Grup, escala,
subescala

36. Relacions de llocs de treball.

37. Incompatibilitat dels empleats públics.

38. Provisió de llocs de treball.

39. Mobilitat i carrera del personal funcionari.

40. Tipus de contractes i licitacions, contingut mínim d’un
contracte.

41. Òrgans de contractació: Requisits i garanties exigibles per la
contractació.

42. Expedient de contractació i la seva tramitació per
l’Ajuntament de Lleida.

43. Adjudicació de contractes.

44. Efectes i extinció de contractes.

45. Cessió i subcontractació de tasques.

Places: Analista Programador (IMI)
1. Fonaments de la Llei 11/2007 d’Accés Electrònic dels
Ciutadans als Serveis Públics

2. Concepte de e-Govern, administració electrònica i
administració proactiva en l’administració local.

3. La cooperació interadministrativa i la interoperabilitat entre
administracions.

Marc legal, estàndards i plataformes de l’Administració
Electrònica a l’Estat Espanyol i en l’Administració Catalana

4. Concepte de Societat de la Informació i de Gestió del
Coneixement. Implicacions socials, ciutadanes i en
l’administració local.

5. Concepte de web, web 2. 0 i xarxes socials. Implicacions en
l’administració local i en la participació ciutadana.

6. Fonaments de la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica

7. El procediment administratiu electrònic i la seva implantació
en l’administració local.

8. Fonaments de la Llei 15/1999 Orgànica de Protecció de Dades
(LOPD)

9. Organismes reguladors i de control en l’àmbit contemplat per
la LOPD

10. Fonaments de la Llei 30/2007 de Contractes de les
Administracions Públiques

11. Fonaments de la Llei 56/2007 de Mesures d’Impuls de la
Societat de la Informació

12. Reial Decret 1494/2007 de Reglament respecte les
condicions bàsiques per l’accés de les persones amb discapacitat
a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat
de la informació i mitjans de comunicació social. La seva
consideració en l’administració local

13. Nivells de prestació de serveis a través de mitjans electrònics
segons el Pla d’Acció Europea “eEurope 2005”, que té

continuïtat en la iniciativa “i2010” pel desenvolupament de la
Societat de la Informació.

14. Sistemes de gestió de qualitat en entorns de serveis
informàtics i producció de programari.

15. El mercat de les Telecomunicacions en l’Estat Espanyol.
Organisme Regulador del Mercat de les Telecomunicacions

16. Fonaments de la Llei 37/2007 Llei de reutilització de la
informació del sector pública.

17. Sistemes de Gestió de Bases de Dades

18. DB2 en sistemes iSeries

19. Microsoft SQL Server

20. Gestors documentals i la seva integració i aplicació en
l’administració local.

21. Gestors de procediments i de Workflow i la seva integració i
aplicació en l’administració local.

22. Modelització de processos i eines de modelització, integració
amb gestors de procediments i de workflow.

23. Arquitectura Java Platform, Enterprise Edition JEE

24. Servidors d’aplicacions J2EE JBoss, administració i
desenvolupament d’aplicacions

25. IBM Rational Software Architect

26. Servidors d’aplicacions IBM WebSphere Application Server
(WAS), administració i desenvolupament d’aplicacions.

27. Planificació estratègica de les noves tecnologies aplicades a
l’administració local.

28. Patrons d’arquitectura software Model Vista Controlador
(MVC)

29. Patrons de disseny en aplicacions software, Patrons Remote
Facade.

30. Design pattern, Front Controller

31. Model d’Orquestació (Web Services) Business Process
Execution Language, WS-BPEL

32. Process editor JPED

33. Signatura i certificat digital, segellat de temps, tipus i
estàndards, integració en aplicacions, entitats de certificació.

34. Plataforma de serveis d’identificació i signatura PSIS

35. Gestors de capacitats d’actuació i representacions, plataforma
PASSIS

36. Metodologies de planificació, desenvolupament i
manteniment de sistemes d’informació

37. Arquitectura SOA.

38. Metodologia CMMI en la planificació, desenvolupament i
manteniment de sistemes d’informació

39. ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

40. Rational Unified Process (RUP) en el desenvolupament de
software i gestió de projectes.

41. Plataforma PIEL de interoperabilitat per entitats locals

42. La certificació dels productes de programari.

43. Fonaments dels Models de Requisits per a la Gestió de la
Documentació Electrònica.

44. Fonaments del estàndard XBRL

45. Fonaments de Business Intelligence

Plaça: Tècnic/A Sistemes (IMI)
1. Fonaments de la Llei 11/2007 d’Accés Electrònic dels
Ciutadans als Serveis Públics

2. Concepte de e-Govern, administració electrònica i
administració proactiva en l’administració local

3. Nivells de prestació de serveis a través de mitjans electrònics
segons el Pla d’Acció Europea “eEurope 2005”, que té



continuïtat en la iniciativa “i2010” pel desenvolupament de la
Societat de la Informació

4. La cooperació interadministrativa i la interoperabilitat entre
administracions. Marc legal, estàndards i plataformes de
l’Administració Electrònica a l’Estat Espanyol i en
l’Administració Catalana

5. Concepte de Societat de la Informació i de Gestió del
Coneixement. Implicacions socials, ciutadanes i en
l’administració local

6. Concepte de web, web 2. 0 i xarxes socials. Implicacions en
l’administració local i en la participació ciutadana

7. Fonaments de la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica

8. El procediment administratiu electrònic i la seva implantació
en l’administració local

9. Fonaments de la Llei 15/1999 Orgànica de Protecció de Dades
(LOPD)

10. Organismes reguladors i de control en l’àmbit contemplat per
la LOPD

11. Fonaments de la Llei 30/2007 de Contractes de les
Administracions Públiques

12. Fonaments de la Llei 56/2007 de Mesures d’Impuls de la
Societat de la Informació

13. Reial Decret 1494/2007 de Reglament respecte les
condicions bàsiques per l’accés de les persones amb discapacitat
a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat
de la informació i mitjans de comunicació social. La seva
consideració en l’administració local

14. Sistemes de gestió de qualitat en entorns de serveis
informàtics i producció de programari

15. El mercat de les Telecomunicacions en l’Estat Espanyol.
Organisme Regulador del Mercat de les Telecomunicacions

16. Fonaments de la Llei 37/2007 Llei de reutilització de la
informació del sector pública

17. Fonaments de la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic

18. Fonaments de la legislació Espanyola sobre Accessibilitat per
la Societat de la Informació

19. Fonaments dels drets d’autoria i propietat intel·lectual

20. Gestió d’acords municipals

21. Mecanismes de seguretat i encriptació

22. Sistemes de validació de certificats digitals

23. Serveis de l’Administració Oberta de Catalunya en
certificació digital

24. Signatura i certificat digital, segellat de temps, tipus i
estàndards, entitats de certificació

25. Desplegament de la signatura digital en un organisme
administratiu

26. Plataforma de serveis d’identificació i signatura PSIS

27. Formalització de processos administratius

28. Edició de flux amb JPED

29. Desenvolupament d’aplicacions en plataforma J2EE

30. Disseny d’interfícies seguint criteris d’accessibilitat i
usabilitat

31. Sistemes d’entrada, emmagatzemament i control de dades

32. Sistemes arxivístics de la informació en entorns de
l’administració local

33. Gestors de capacitats d’actuació i representacions, plataforma
PASSIS

34. Metodologies de planificació, desenvolupament i
manteniment de sistemes d’informació

35. Metodologia Mètrica 3 en la planificació, desenvolupament i
manteniment de sistemes d’informació

36. Metodologia CMMI en la planificació, desenvolupament i
manteniment de sistemes d’informació

37. ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

38. Implantació de la infraestructura tecnològica i arquitectura de
programari aplicada en l’administració local
39. Seguretat i administració d’usuaris en entorn de xarxa
40. Servei de directori LDAP. Scripting en entorn Microsoft
LDAP
41. Gestors d’identitats. La seva implantació en l’administració
pública
42. Entorns de treball i col·laboració entre usuaris
43. Microsoft Exchange Server. Windows Sharepoint Services
44. Eines de desplegament d’aplicacions en grans corporacions
45. Entorn AS/400

Plaça: Professor/a Escola Jardineria (IMO)
Professors, professores de l’Escola Municipal de Jardineria IES
“Les Basses”

ANNEX 1
Temari sobre característiques de l’alumnat, aspectes

pedagògics i matèries instrumentals. Competències bàsiques
que han d’adquirir els alumnes

1. Temari sobre característiques de l’alumnat, aspectes
pedagògics i matèries instrumentals.
Seguidament es defineixen un conjunt de temes sobre les
característiques, aspectes pedagògics i matèries instrumentals
adaptades a l’alumnat amb discapacitat intel·lectual.
Tema 1. Característiques bàsiques del desenvolupament
psicoevolutiu dels nois i noies dels dotze als vint anys amb
discapacitat intel·lectual. Aspectes cognitius, motrius, afectius i
socials. Implicacions en el desenvolupament del procés educatiu
i d’ensenyament- aprenentatge.
Tema 2. La concreció dels currículums en el marc del Projecte
Educatiu del Centre. Programació docent per donar resposta a les
diferents necessitats de l’alumnat: principis pedagògics que han
de tenir-se en compte, estratègies per a la seva elaboració en el
cicle, curs i aula. Coordinació docent.
Tema 3. La tutoria en l’Educació Secundària Obligatòria
Adaptada. Suport i orientació en el procés d’aprenentatge.
Col·laboració amb les famílies. Funcions del tutor en relació amb
l’equip docent i altres professionals. El Pla d’Actuació Tutorial.
Propostes d’acció tutorial.
Tema 4. L’atenció a la diversitat de l’alumnat. Principis i
estratègies. Mesures organitzatives, curriculars i didàctiques.
Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Mesures
educatives específiques.
Tema 5. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat
d’Educació Secundària Obligatòria Adaptada. Característiques,
estratègies, tècniques i instruments d’avaluació. Promoció i plans
específics de reforç.
Tema 6. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Intervenció educativa per al seu ús i aplicació en les diferents
àrees del coneixement.
Tema 7. L’àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i
Cultural en l’Educació Secundària Obligatòria Adaptada:
enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa.
Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències
bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació: aspectes
més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.
Tema 8. L’entorn i la seva conservació. Relacions entre els
elements dels ecosistemes, factors de deteriorament i
regeneració. Capacitat dels éssers humans per actuar sobre la
naturalesa. Intervenció educativa.

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 14040 9 D’OCTUBRE DE 2010



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 1409 D’OCTUBRE DE 2010 41

Tema 9. L’àrea d’Educació per a la Ciutadania i els Drets
Humans a l’Educació Secundària Obligatòria Adaptada:
enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa.
Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències
bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’avaluació: aspectes
més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.

Tema 10. L’àrea d’Educació Artística en l’Educació Secundària
Obligatòria Adaptada com a àrea integrada:enfocament,
característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució
de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques.
Objectius, continguts i criteris d’avaluació: aspectes més
rellevants. Relació amb les altres àrees de currículum.

Tema 11. Els diferents llenguatges i tècniques artístiques.
Intervenció educativa en l’elaboració de composicions plàstiques
i imatges: planificació, disseny i organització del procés; selecció
i utilització de materials i tècniques.

Tema 12. L’àrea de Llengua Castellana en l’Educació Secundària
Obligatòria Adaptada: enfocament, característiques i propostes
d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al
desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius,
continguts i criteris d’avaluació: aspectes més rellevants.
Desenvolupament de la competència comunicativa en altres
àrees del currículum.

Tema 13. La intervenció educativa en la reflexió sistemàtica
sobre el llenguatge en l’Educació Secundària Obligatòria
Adaptada en relació amb les condicions d’ús: el context
comunicatiu, els àmbits d’ús i el text. L’adquisició de la lectura i
l’escriptura.

Tema 14. L’Educació literària en el context escolar.
Manifestacions literàries més importants aplicades a l’Educació
Secundària Obligatòria Adaptada. Tècniques i estratègies
d’utilització de la literatura infantil i juvenil. La biblioteca
escolar i la biblioteca d’aula com a recursos didàctics en
l’educació literària.

Tema 15. Procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge
en l’Educació Secundària Obligatòria Adaptada: comprensió i
expressió oral, elements no lingüístics que acompanyen la
comunicació oral. Estratègies d’intervenció educativa.

Tema 16. Desenvolupament i característiques del procés lector en
l’Educació Secundària Obligatòria Adaptada. Tècniques i
estratègies de comprensió lectora.

Tema 17. Desenvolupament de l’expressió escrita a l’Educació
Secundària Obligatòria Adaptada. Mètodes i estratègies
d’aprenentatge. Composició de diferents textos escrits.
Utilització de les Tecnologies de la Informació i Comunicació.
Estratègies d’intervenció educativa.

Tema 18. L’àrea de Matemàtiques en l’Educació Secundària
Obligatòria Adaptada: enfocament, característiques i propostes
d’intervenció educativa. Contribució al desenvolupament de les
competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris
d’avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del
currículum.

Tema 19. Resolució de problemes. Diferents classes i mètodes de
resolució. Planificació, gestió dels recursos, representació,
interpretació i valoració dels resultats. Estratègies d’intervenció
educativa.

Tema 20. L’aprenentatge dels nombres i el càlcul numèric.
Nombres naturals, enters, fraccions i decimals. Sistemes de
numeració. Relació entre els nombres. Operacions de càlcul i
procediments d’aquest (càlcul escrit, mental, estimació i
calculadora). Intervenció educativa.

Tema 21. Les magnituds i la seva mesura. Unitats i instruments
de mesura. Estimació i aproximació en els mesuraments.
Recursos didàctics i intervenció educativa.

Tema 22. Evolució de la percepció espacial a l’Educació
Secundària Obligatòria Adaptada. Elements, formes i relacions

geomètriques a l’entorn: classificació i representació. Intervenció
educativa.

Tema 23. Recollida, organització i representació de la
informació. Taules de dades. Tipus de gràfics. Aplicacions en les
diferents àrees i en la interpretació de dades. Utilització de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació pel tractament de
dades.

Tema 24. L’àrea de Llengua Catalana en l’Educació Secundària
Obligatòria Adaptada: enfocament i característiques. Contribució
de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques.
Objectius, continguts i criteris d’avaluació. Relació amb altres
àrees de currículum.

2. Competències bàsiques
L’objectiu últim de l’acció formativa és que l’alumnat adquireixi
les competències bàsiques que defineix la LEC les quals
s’enumeren seguidament:

2.1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Capacitat de saber comunicar oralment (conversar, escoltar i
expressar-se), per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent
servir les tecnologies de la comunicació, amb gestió de la
diversitat de llengües, amb l’ús de diferents suports i tipus de
text, adequació a les diferents uncions i contextos socials i
culturals.

2.2. Competència artística i cultural
Coneixement, comprensió i valoració crítica de diferents
manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, utilitzant-
les com a font d’enriquiment i gaudir i considerant-les com a part
del patrimoni de cada cultura. També inclou la capacitat per crear
produccions artístiques pròpies o expressar continguts a través de
diferents mitjans artístics.

2.3. Tractament de la informació i competència digital
Cerca, captació, selecció, registre i processament de la
informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses, segons
la font i els suports que s’utilitzin (oral, escrit, audiovisual,
digital) amb una actitud crítica i reflexiva. Requereix el domini
de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual,
gràfic i sonor).

2.4. Competència matemàtica
Habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les
informacions que es presenten en forma numèrica i els aspectes
espacials de la realitat. Inclou les operacions bàsiques, els
símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic,
problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el
coneixement científic i el món laboral i social.

2.5. Competència d’aprendre a aprendre
Habilitats per conduir el propi aprenentatge i ésser capaç de
continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma
d’acord amb els propis objectius i necessitats.

2.6. Competència d’autonomia i iniciativa personal
Adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i
actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la
perseverança, el coneixement de si mateix i l’autoestima, la
creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat
d’elegir, d’imaginar projectes i portar endavant les accions,
d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.

2.7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món
físic
Mobilització de sabers que han de permetre a l’alumnat
comprendre les relacions que s’estableixen entre les societats i el
seu entorn i fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir
cura del medi ambient, realitzar un consum racional i responsable
i protegir la salut individual i col·lectiva com elements clau de la
qualitat de vida de les persones. Inclou també el
desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per
interpretar la informació, predir i prendre decisions.

2.8. Competència social i ciutadana
Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar



la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els
valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant
amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la
democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària,
responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics
i respectuosa amb la diversitat.

ANNEX 2
Temari sobre continguts de les matèries professionals.

Competències professionals que han d’adquirir els alumnes
Temari sobre continguts de les matèries professionals: jardineria,
reg i maquinària.

Tema 1. Programació dels treballs de manteniment.
Identificació de zones de manteniment diferenciat.
Identificació de treballs de manteniment que cal realitzar al jardí.
Selecció de mitjans humans i materials.
Confecció de quadres de programació de les feines de
manteniment.
Determinació i correcció de l’impacte ambiental.

Tema 2. Protecció dels vegetals
Diagnosi de plagues, malalties i males herbes mes comunes
Preparació de barreges.
Tractament de plagues, malalties i aplicació d’herbicides.

Tema 3. Reg del jardí
Neteja de filtres i accessoris de la instal·lació de reg.
Regulació dels aspersors, les vàlvules i altres aparells de les
instal·lacions.
Reparació de fuites i connexions.

Tema 4. Manteniment de gespes
Interpretació de l’ordre de treball.
Selecció de les eines i els productes fitosanitaris per fer el
manteniment de la gespa.
Selecció dels equips de protecció personal.
Sega de la gespa a l’alçada i amb la periodicitat adequades.
Aplicació de productes fitosanitaris i herbicides.
Adobament de la gespa en l’època i amb el producte adequats.
Regatge de la gespa en l’època i la dosi adequades.
Aireig de la gespa amb punxonadores.
Escarificació de gespes velles.
Ressembra i engravament de gespes.

Tema 5. Planificació de la planta de temporada
Plantació de les plantes de flor.

Tema 6. Esporga
Interpretació de les instruccions de treball.
Selecció de les eines i les màquines segons el tipus d’esporga.
Reducció de copa i buidament interior d’arbres i arbusts.
Esporga de tanques i enfiladisses en l’època adequada.
Realització de formes amb arbusts. Topiària.
Recollida del material vegetal esporgat.
Trasllat, emmagatzematge o eliminació del material vegetal
esporgat.
Elaboració d’un informe sobre les accions realitzades.

Tema 7. Manteniment d’infraestructures
Interpretació de les instruccions de treball de reparació.
Selecció de les eines i les màquines segons el tipus de material i
reparació.
Determinació de les necessitats de productes i materials que cal
consumir.
Selecció dels equips de protecció personal.
Posada al punt d’eines i màquines.
Realització de la reparació.
Recollida del material utilitzat i dels residus originats.
Trasllat, emmagatzematge o reciclatge del material sobrant.
Elaboració d’un informe sobre les accions realitzades.

Tema 8. Adobament
Conèixer els diferents tipus d’adobs.
Aplicació de l’adob.

Tema 9. Preparació i utilització de maquinària

Identificació dels equips que cal utilitzar segons les operacions
que s’han de fer.
Interpretació de les instruccions d’utilització i regulació.
Comprovació dels nivells de combustible, lubrificants,
greixatges, líquid refrigerant i altres subministraments.
Realització de les operacions de subministrament o reposició de
primeres matèries, prèvies a la utilització de l’equip
Enganxament dels equips al tractor o a altres elements de tracció.
Regulació dels equips.
Transport de l’equip a la zona/parcel·la de treball.
Determinació de les variables de treball: velocitat, amplada,
profunditat, pressió de fluids, règim del motor, circuits idonis de
treball.
Execució de l’operació de treball.
Revisió del resultat de l’operació.
Registre dels temps de treball, quantitat de feina feta i
incidències.
Valoració dels resultats del treball mecanitzat.

1. Competències laborals
1.1. Ordre i mètode de treball
Distribució del treball i del temps en la determinació dels treballs
de manteniment i esporgada.

Seqüència i ordenació de les accions a l’hora de la programació
de les actuacions o treballs que cal realitzar en la conservació i
millora del jardí.

Seqüència i ordenació de les accions correctores necessàries de
fusteria, soldatge, construcció i pintura, per a la conservació del
mobiliari i les instal·lacions del jardí.

1.2. Compromís amb les obligacions associades al treball
(responsabilitat)
Conservació del material de construcció i mobiliari de jardineria.

Aprofitament del temps en la realització dels treballs de
restauració de plantes, obres i instal·lacions del jardí.

Compliment de les normes de seguretat i salut laboral en la
realització de les feines de conservació i millora de jardins.

1.3. Participació i cooperació en el treball d’equip
Col·laboració amb els companys en les tasques de manteniment
del jardí, i en les operacions de reposició de material vegetal i de
mobiliari.

Coordinació amb els altres companys a l’hora de la realització
dels inventaris del nom i el nombre d’espècies, i de l’estat d’ús
del mobiliari i de les seves instal·lacions.

1.4. Respecte per la salut, el medi ambient i la seguretat laboral
Observació de les normes de seguretat i salut laboral en les feines
de conservació i millora de jardins.

Consideració per la salut pròpia i la dels altres, a l’hora de
determinar les tècniques correctores necessàries de fusteria,
soldatge, construcció o pintura.

Consideració per la salut pròpia i la dels altres, a l’hora de
determinar en un espai abandonat les obres de construcció,
instal·lacions i implantacions que cal realitzar.

Apreciació pel medi ambient, en tenir en compte la minimització
de l’impacte ambiental que suposen sempre els treballs de
restauració de jardins.

1.5. Qualitat del treball
Netedat en el lliurament dels treballs realitzats de restauració i
conservació de jardins.

Diligència en la realització dels inventaris.

Rapidesa en la detecció de plagues, malures o atacs.

Grup C1: 30 temes en el programa específic de la convocatòria
Plaça: Tècnic Superior Educació Infantil

1. Importància de l’Escola bressol a nivell sociològic, psicològic
i pedagògic.

2. Característiques generals del nen i de la nena fins als tres anys.
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Els principals factors que intervenen en el seu desenvolupament.

3. El desenvolupament psicomotor en els nens i les nenes fins als
tres anys. Capacitats bàsiques que cal desenvolupar en els tres
primers anys de vida.

4. El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament
afectiu en els nens i les nenes de zero a sis anys. L’assoliment de
l’autonomia.
5. El nen i la nena descobreixen els altres. El procés de
descobriment, de vinculació i d’acceptació. L’escola com a
institució socialitzadora.
6. L’escolarització dels nens i les nenes amb necessitats
educatives especials. La resposta educativa a les necessitats
d’aquests alumnes en el Projecte Curricular de Centre i en les
programacions. Les adaptacions curriculars.
7. L’Escola bressol i la resposta a les necessitats especials dels
alumnes. Identificació i valoració de les necessitats educatives
especials dels alumnes i la seva relació amb el currículum.
8. El paper de l’Escola bressol en la prevenció i la intervenció
amb nens i nenes en situació de risc social. Els principals
conflictes de la vida en grup.
9. El desenvolupament cognitiu dels zero als tres anys. El
coneixement de la realitat. L’observació i l’exploració del món
físic, natural i social. La gènesi i la formació dels principals
conceptes.
10. El període d’adaptació dels nens i les nenes a l’Escola
bressol. Les relacions entre la família i l’equip docent.
11. L’educació per a la salut. Actituds i hàbits relatius al descans,
la higiene i l’activitat infantil. La prevenció d’accidents, primers
auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció
educativa.
12. L’alimentació, la nutrició i la dietètica. L’alimentació
equilibrada i la planificació de menús. Els trastorns infantils
relacionats amb l’alimentació. Les hores dels àpats com a
moments educatius.
13. L’educació sexual en l’etapa infantil. El descobriment i la
identificació amb el propi sexe. La construcció dels rols masculí
i femení. Estratègies educatives per evitar la discriminació de
gènere.
14. Els principis de la intervenció educativa en l’educació
infantil. L’enfocament globalitzador. Sentit i significat de
l’aprenentatge.
15. L’observació i l’experimentació. La seva concreció en el
marc del projecte curricular.
16. El currículum de l’etapa d’educació infantil. Les àrees
curriculars i els blocs de continguts principals.
17. La planificació de l’acció educativa. La programació en el
primer cicle de l’educació infantil. Objectius, continguts i
metodologia adequada per als nens i les nenes de zero a tres anys.
18. L’organització dels espais i del temps. Criteris per a una
distribució i organització espacial i temporal adequades. Els
ritmes i les rutines quotidianes.
19. El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament.
L’evolució de la comprensió i de l’expressió. Problemes més
freqüents en el llenguatge infantil. Tècniques i recursos per a la
comprensió i l’expressió oral.
20. La literatura infantil. El valor educatiu del conte. Criteris per
seleccionar, utilitzar i narrar contes. Activitats a partir del conte.
La biblioteca de l’aula.
21. L’educació musical a l’Escola bressol. Característiques i
criteris de selecció de les activitats musicals. Els recursos
didàctics. El folklore popular.
22. L’expressió plàstica a l’Escola bressol. Els elements bàsics
del llenguatge plàstic. Els objectius, els continguts, els materials,
les activitats, les estratègies metodològiques i d’avaluació de
l’expressió plàstica.

23. L’expressió corporal. El gest i el moviment. L’expressió
corporal com a suport en la construcció de la identitat i de
l’autonomia personal. El joc simbòlic i el joc dramàtic.

24. La influència de la imatge en el currículum. La lectura i la
interpretació de les imatges. Criteris de selecció i utilització de
materials àudio-visuals i de les noves tecnologies a l’escola
bressol.

25. La formació de capacitats relacionades amb el
desenvolupament lògico matemàtic. Els recursos didàctics i les
activitats adequades a l’escola bressol.

26. El joc com a element fonamental en l’aprenentatge.

27. Família i escola. La comunicació amb les famílies.

28. La gestió del centre. El Projecte educatiu i el Pla anual. La
pràctica educativa. Organització i planificació.

29. L’avaluació i l’observació. Avaluació i atenció a la diversitat.
Pautes d’observació per als diferents nivells de l’escola bressol.

30. El treball en equip. Les reunions. La formació permanent.

Plaça: Tècnic/a Web (IMI)
1. Fonaments de la Llei 11/2007 d’Accés Electrònic dels
Ciutadans als Serveis Públics.

2. Fonaments de la Llei 56/2007 de Mesures d’Impuls de la
Societat de la Informació.

3. Concepte de e-Govern, administració electrònica i
administració proactiva en l’administració local.

4. Nivells de prestació de serveis a través de mitjans electrònics
segons el Pla d’Acció Europea “eEurope 2005”, que té
continuïtat en la iniciativa “i2010” pel desenvolupament de la
Societat de la Informació.

5. La cooperació interadministrativa i la interoperabilitat entre
administracions.

Marc legal, estàndards i plataformes de l’Administració
Electrònica a l’Estat Espanyol i en l’Administració Catalana

6. Concepte de Societat de la Informació i de Gestió del
Coneixement. Implicacions socials, ciutadanes i en
l’administració local.

7. Concepte de web, web 2. 0 i xarxes socials. Implicacions en
l’administració local i en la participació ciutadana.

8. El procediment administratiu electrònic i la seva implantació
en l’administració local.

9. Fonaments de la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica

10. Fonaments de la Llei 15/1999 Orgànica de Protecció de
Dades (LOPD)

11. Organismes reguladors i de control en l’àmbit contemplat per
la LOPD

12. Fonaments de la Llei 30/2007 de Contractes de les
Administracions Públiques

13. Reial Decret 1494/2007 de Reglament respecte les
condicions bàsiques per l’accés de les persones amb discapacitat
a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat
de la informació i mitjans de comunicació social.

La seva consideració en l’administració local

14. Sistemes de gestió de qualitat en entorns de serveis
informàtics i producció de programari

15. El mercat de les Telecomunicacions en l’Estat Espanyol.
Organisme Regulador del Mercat de les Telecomunicacions

16. Fonaments dels drets d’autoria i propietat intel·lectual

17. Fonaments de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic

18. Fonaments de la legislació Espanyola sobre Accessibilitat per
la Societat de la Informació

19. Serveis de l’Administració Oberta de Catalunya en



certificació digital. Plataforma de serveis d’identificació i
signatura PSIS

20. Eines de desplegament d’aplicacions en grans corporacions.
Entorn AS/400

21. Implantació de criteris d’accessibilitat en continguts web.
Disseny d’interfícies usables

22. Disseny gràfic i desenvolupament d’interfícies web
multimèdia multidispositiu. Eines d’edició i desenvolupament
Adobe
23. Edició, producció i guionatge de continguts textuals, gràfics
i multimèdia
24. Implantació i gestió d’eines en entorn web de programari
lliure i de pagament: gestors de continguts, entorns col·laboratius
i participatius. Intranets, e-learning, wikis, blocs, fòrums, xats,
estadístiques, butlletins electrònics, etc.
25. Marketing i difusió de la informació utilitzant mitjans
telemàtics en l’administració local
26. Web semàntica, assistents d’usuari, cercadors, SEO,
posicionament i anàlisi estadístic
27. Tecnologies en servidors web i vídeostreaming
28. Connectivitat entre plataformes, API, sistemes de pagament,
sistemes de missatgeria curta, traspàs de credencials
29. Estàndards HTML, XHTML, CSS, XML, DOM, SMIL,
SVG, RSS/Atom
30. Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies PHP, ASP,
Flash, Action Script. Sistemes de base de dades Oracle, MySQL,
SQL Server.

Plaça: Tècnic/a Cau (IMI)
1. Fonaments de la Llei 11/2007 d’Accés Electrònic dels
Ciutadans als Serveis Públics.
2. Fonaments de la Llei 56/2007 de Mesures d’Impuls de la
Societat de la Informació.
3. Concepte de e-Govern, administració electrònica i
administració proactiva en l’administració local.
4. Nivells de prestació de serveis a través de mitjans electrònics
segons el Pla d’Acció Europea “eEurope 2005”, que té
continuïtat en la iniciativa “i2010” pel desenvolupament de la
Societat de la Informació.
5. La cooperació interadministrativa i la interoperabilitat entre
administracions. Marc legal, estàndards i plataformes de
l’Administració Electrònica a l’Estat Espanyol i en
l’Administració Catalana
6. Concepte de Societat de la Informació i de Gestió del
Coneixement. Implicacions socials, ciutadanes i en
l’administració local.
7. Concepte de web, web 2. 0 i xarxes socials. Implicacions en
l’administració local i en la participació ciutadana.
8. El procediment administratiu electrònic i la seva implantació
en l’administració local.
9. Fonaments de la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica
10. Fonaments de la Llei 15/1999 Orgànica de Protecció de
Dades (LOPD)
11. Organismes reguladors i de control en l’àmbit contemplat per
la LOPD
12. Fonaments de la Llei 30/2007 de Contractes de les
Administracions Públiques
13. Reial Decret 1494/2007 de Reglament respecte les
condicions bàsiques per l’accés de les persones amb discapacitat
a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat
de la informació i mitjans de comunicació social. La seva
consideració en l’administració local
14. Sistemes de gestió de qualitat en entorns de serveis
informàtics i producció de programari.

15. El mercat de les Telecomunicacions en l’Estat Espanyol.
Organisme Regulador del Mercat de les Telecomunicacions

16. Estructura i organització d’un CAU en base a la normativa
ISO 9001:2008

17. Elaboració del manual de qualitat ISO 9001:2008 per un
servei CAU

18. Procediments ISO 9001:2008 per un servei CAU.

19. Creació i manteniment de dispositius en entorns AS/400

20. Aplicacions client-servidor. Connectivitat amb subsistemes
AS/400

21. Downloading de fitxers o taulesclient-servidors en entorns
client servidor a subsistemes AS/400

22. Sistemes d’impressió en AS/400

23. Xarxes LAN, MAN i WAN

24. Estandar IEEE 802. 3, IEEE 802. 3u i ethernet

25. Protocol IP

26. Correu corporatiu: Microsoft Exchange 2007

27. Xarxes inalàmbriques

28. Tecnologia Metaframe de Citrix

29. Sistemes Operatius en entorns Windows

30. Programari ofimàtic de Microsoft

Plaça: Coordinador/a Telecentres i Dinamització Tic (IMI)
1. Fonaments de la Llei 11/2007 d’Accés Electrònic dels
Ciutadans als Serveis Públics

2. Concepte de e-Govern, administració electrònica i
administració proactiva en l’administració local. Nivells de
prestació de serveis a través de mitjans electrònics segons el Pla
d’Acció Europea “eEurope 2005”, que té continuïtat en la
iniciativa “i2010” pel desenvolupament de la Societat de la
Informació.

3. La cooperació interadministrativa i la interoperabilitat entre
administracions. Marc legal, estàndards i plataformes de
l’Administració Electrònica a l’Estat Espanyol i en
l’Administració Catalana

4. Concepte de Societat de la Informació i de Gestió del
Coneixement. Implicacions socials, ciutadanes i en
l’administració local.

5. Concepte de web, web 2. 0 i xarxes socials. Implicacions en
l’administració local i en la participació ciutadana.

6. Fonaments de la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica

7. El procediment administratiu electrònic i la seva implantació
en l’administració local.

8. Fonaments de la Llei 15/1999 Orgànica de Protecció de Dades
(LOPD)

9. Organismes reguladors i de control en l’àmbit contemplat per
la LOPD

10. Fonaments de la Llei 30/2007 de Contractes de les
Administracions Públiques

11. Fonaments de la Llei 56/2007 de Mesures d’Impuls de la
Societat de la Informació

12. Reial Decret 1494/2007 de Reglament respecte les
condicions bàsiques per l’accés de les persones amb discapacitat
a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat
de la informació i mitjans de comunicació social. 
La seva consideració en l’administració local

13. Fonaments de la Llei 56/2007 de Mesures d’Impuls de la
Societat de la Informació.

14. Sistemes de gestió de qualitat en entorns de serveis
informàtics i producció de programari.

15. El mercat de les Telecomunicacions en l’Estat Espanyol.
Organisme Regulador del Mercat de les Telecomunicacions
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16. Les bases tecnològiques de la Societat del Coneixement

17. Estructura de la Xarxa de Telecentres a Catalunya i a la ciutat
de Lleida

18. Telecentres i dinamització TIC, estratègies i funcionament

19. Organització de la gestió de la Societat de la Informació en
l’Administració de Catalunya.

20. Fractura Digital, concepte riscos i actuacions.

21. La signatura electrònica. Marc Normatiu, característiques i
usos.

22. Que es CATCert. Serveis i projectes. Projecte idCat.

23. Tasques del operador IdCat. Normatives i serveis.

24. Concepte de dinamització TIC Dinamització en el PuntTic.
Activitats, formació i recursos.

25. Dinàmica de grups i tractament de la diferència

26. DNI electrònic, Plan Avanza

27. Seguretat informàtica en instal·lacions de Telecentres.
Difusió de la seguretat.

28. Difusió del usos de la Xarxa

29. Xarxa ciutadana Wifi Lleida. Conceptes, característiques i
configuració

30. Sistemes operatius (Windows i Linux) i suites ofimàtiques
(Open Office i MS Office). Maquinari en entorns Intel i
compatibles

Plaça: Dinamitzador/a Telecentres i Dinamització Tic (IMI)
1. Fonaments de la Llei 11/2007 d’Accés Electrònic dels
Ciutadans als Serveis Públics. Fonaments de la Llei 56/2007 de
Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació.

2. Concepte de e-Govern, administració electrònica i
administració proactiva en l’administració local. Nivells de
prestació de serveis a través de mitjans electrònics segons el Pla
d’Acció Europea “eEurope 2005”, que té continuïtat en la
iniciativa “i2010” pel desenvolupament de la Societat de la
Informació.

3. La cooperació interadministrativa i la interoperabilitat entre
administracions. Marc legal, estàndards i plataformes de
l’Administració Electrònica a l’Estat Espanyol i en
l’Administració Catalana

4. Concepte de Societat de la Informació i de Gestió del
Coneixement. Implicacions socials, ciutadanes i en
l’administració local.

5. Concepte de web, web 2. 0 i xarxes socials. Implicacions en
l’administració local i en la participació ciutadana.

6. El procediment administratiu electrònic i la seva implantació
en l’administració local. Fonaments de la Llei 59/2003 de
Signatura Electrònica

7. Fonaments de la Llei 15/1999 Orgànica de Protecció de Dades
(LOPD). Organismes reguladors i de control en l’àmbit
contemplat per la LOPD

8. Fonaments de la Llei 30/2007 de Contractes de les
Administracions Públiques

9. Reial Decret 1494/2007 de Reglament respecte les condicions
bàsiques per l’accés de les persones amb discapacitat a les
tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la
informació i mitjans de comunicació social. La seva consideració
en l’administració local

10. Sistemes de gestió de qualitat en entorns de serveis
informàtics i producció de programari.

11. El mercat de les Telecomunicacions en l’Estat Espanyol.
Organisme Regulador del Mercat de les Telecomunicacions

12. Les bases tecnològiques de la Societat del Coneixemet

13. Estructura de la Xarxa de Telecentres a Catalunya

14. Estructura de la Xarxa de Telecentres a la ciutat de Lleida

15. Organització de la gestió de la Societat de la Informació en
l’Administració de Catalunya.

16. La signatura electrònica. Marc Normatiu, característiques i
usos.

17. Que es CATCert. Serveis i projectes. Projecte idCat.

18. Tasques del operador IdCat. Normatives i serveis.

19. El DNI electrònic

20. El Telecentre. Instal·lació i configuració del maquinari,
perifèrics i cablejat.

21. Fractura Digital, concepte riscos i actuacions.

22. Dinamització en el PuntTic. Activitats, formació i recursos.

23. Societat de la Informació en la ciutat de Lleida

24. Seguretat informàtica en instal·lacions de Telecentres

25. Difusió del usos de la Xarxa

26. Dinàmica de grups i tractament de la diferència

27. Xarxa ciutadana Wifi Lleida. Conceptes, característiques i
configuració

28. Programari lliure, codi obert i llicències Creative Commons

29. Sistemes operatius (Windows i Linux) i suites ofimàtiques
(Oppen Office i MS Office)

30. Maquinari en entorns Intel i compatibles

Plaça: Tècnic Superior Informàtica de Gestió (IME)
1. Fonaments de la Llei 11/2007 d’Accés Electrònic dels
Ciutadans als Serveis Públics.

2. Fonaments de la Llei 56/2007 de Mesures d’Impuls de la
Societat de la Informació.

3. Concepte de e-Govern, administració electrònica i
administració proactiva en l’administració local.

4. Nivells de prestació de serveis a través de mitjans electrònics
segons el Pla d’Acció Europea “eEurope 2005”, que té
continuïtat en la iniciativa “i2010” pel desenvolupament de la
Societat de la Informació.

5. La cooperació interadministrativa i la interoperabilitat entre
administracions. Marc legal, estàndards i plataformes de
l’Administració Electrònica a l’Estat Espanyol i en
l’Administració Catalana

6. Concepte de Societat de la Informació i de Gestió del
Coneixement. Implicacions socials, ciutadanes i en
l’administració local.

7. Concepte de web, web 2. 0 i xarxes socials. Implicacions en
l’administració local i en la participació ciutadana.

8. El procediment administratiu electrònic i la seva implantació
en l’administració local.

9. Fonaments de la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica

10. Fonaments de la Llei 15/1999 Orgànica de Protecció de
Dades (LOPD)

11. Organismes reguladors i de control en l’àmbit contemplat per
la LOPD

12. Fonaments de la Llei 30/2007 de Contractes de les
Administracions Públiques

13. Reial Decret 1494/2007 de Reglament respecte les
condicions bàsiques per l’accés de les persones amb discapacitat
a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat
de la informació i mitjans de comunicació social. La seva
consideració en l’administració local

14. Sistemes de gestió de qualitat en entorns de serveis
informàtics i producció de programari.

15. El mercat de les Telecomunicacions en l’Estat Espanyol.
Organisme Regulador del Mercat de les Telecomunicacions



16. Estructura i organització d’un servei de atenció a usuaris
ofimàtics i aules informatitzades. Seguretat informàtica en
instal·lacions de ofimàtica i aules informatitzades. Maquinari en
entorns Intel i compatibles

17. Concepte de web, web 2. 0 i xarxes socials. Implicacions en
l’administració local i en la participació ciutadana.

18. Sistemes Operatius en entorns Windows

19. Programari ofimàtic de Microsoft. Programari lliure, codi
obert i llicències Creative Commons

20. Fonaments de la legislació Espanyola sobre Accessibilitat per
la Societat de la Informació

21. Dinàmica de grups i tractament de la diferència

22. Implantació de criteris d’accessibilitat en continguts web

Disseny d’interfícies usables

23. Xarxes LAN, MAN i WAN

24. Xarxes inalàmbriques

25. Fractura Digital, concepte riscos i actuacions. Societat de la
Informació en la ciutat de Lleida

26. La signatura electrònica. Marc Normatiu, característiques i
usos. Que es CATCert. Serveis i projectes. Projecte idCat.
Serveis de l’Administració Oberta de Catalunya en certificació
digital. Plataforma de serveis d’identificació i signatura PSIS. El
DNI electrònic

27. Implantació i gestió d’eines en entorn web de programari
lliure i de pagament: gestors de continguts, entorns col·laboratius
i participatius. Intranets, e-learning, wikis, blocs, fòrums, xats,
estadístiques, butlletins electrònics, etc.

28. Edició, producció i guionatge de continguts textuals, gràfics
i multimèdia

29. Fonaments dels drets d’autoria i propietat intel·lectual.

30. Fonaments de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic

Plaça: Administratiu/va
1. Cartipàs de l’Ajuntament de Lleida: Grups municipals. Junta
de Portaveus. Composició.

2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els drets i
deures dels ciutadans i principis rectors de la política social i
econòmica. La protecció, garanties i suspensió dels drets
fonamentals.

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Estructura i contingut
essencial. Drets, deures i principis rectors. Els procediments de
reforma. Competències.

4. Ordenances, reglaments i bans. Procediment d’elaboració i
aprovació. Infraccions.

5. La llei. Concepte i caràcters. Les lleis estatals en el sistema
espanyol. Relacions entre l’ordenament estatal i els ordenaments
autònoms. Els tractats internacionals.

6. Principis de l’actuació de l’administració pública: eficàcia,
jerarquia, descentralització, desconcentració, coordinació, bona
fe i confiança legítima.

7. El reglament: la potestat reglamentària. Formació i fonament.
Relacions entre la llei i el reglament.

8. Els conceptes d’administració pública i dret administratiu. La
submissió de l’administració al dret. El principi de legalitat.

9. La potestat administrativa. Potestats reglades i discrecionals.
Discrecionalitat i conceptes jurídics indeterminats. Límits de la
discrecionalitat i la seva fiscalització.

10. L’acte administratiu. Concepte. Classes. Elements. Requisits:
motivació i forma.

11. Eficàcia dels actes administratius. Executivitat i
executorietat. Efectes: demora i retroactivitat. Notificació de
resolucions i actes administratius: contingut, terminis i pràctica.

La notificació defectuosa. La publicació de les disposicions
generals i d’actes administratius.

12. Invalidesa de l’acte administratiu i de les disposicions
generals. Supòsits de nul·litat de ple dret i d’anul·labilitat.
13. El principi de conservació de l’acte administratiu:
Transmissibilitat, conversió, conservació i convalidació.
14. Drets dels ciutadans. Els registres. Presentació de sol·licituds,
escrits i comunicacions. Termes i terminis.
15. Disposicions generals dels procediments administratius.
Classes d’interessats. Iniciació i instrucció del procediment.
16. Disposicions generals dels procediments administratius La
resolució expressa: motivació. Finalització convencional. L’acte
presumpte. La caducitat i la perempció dels procediments.
17. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. Provisió de llocs de treball i mobilitat.
18. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. L’accés a l’ocupació pública: Principis rectors. Requisits
generals.
19. Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. L’accés a l’ocupació pública dels nacionals d’altres
estats.
20. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya: Permís per maternitat i
paternitat.
20. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya: Permís de lactància i
matrimoni.
21. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya: Reduccions de jornada.
22. Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de Catalunya: Permís per situació de
violència de gènere i mobilitat.
23. Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector
Públic: Contractes del sector públic. Delimitació dels tipus
contractuals.
24. Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector
Públic: Capacitat de l’empresari. Aptitud per a contractar amb el
Sector Públic. Normes generals i especials sobre la capacitat.
25. Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector
Públic: Solvència de l’empresari.
26. Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector
Públic: Objecte, preu i quantia del contracte. Normes generals.
27. Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector
Públic: Garanties a prestar en els contractes celebrats amb les
administracions públiques. Garantia provisional i definitiva.
28. El patrimoni de les entitats locals. Classificació dels béns. El
domini públic local. Béns patrimonials de les entitats locals.
L’inventari. Béns comunals: Adquisició i alienació.
Administració, ús i aprofitament dels béns patrimonials:
Classificació i règim jurídic.
29. El domini públic. Concepte i naturalesa. El criteri de
l’afectació. Les mutacions demanials. Elements del domini
públic. Subjectes, objecte i destí. Règim jurídic del domini
públic. Ús i utilització: estudi especial de la concessió i reserva
demanial.
30. El patrimoni privat de les entitats públiques. Règim jurídic.
Potestats de l’Administració i règim d’adquisició, ús i alienació.

Plaça: Tecnic Gestió Esportiva (IMAE)
1. Les institucions europees i l’esport. La Unió Europea. El
Consell de Europa. La Carta Europea de l’Esport.
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2. El sistema Esportiu a Catalunya: Organitzacions implicades i
les seves interrelacions.

3. El servei públic esportiu. Conceptualització, marc normatiu,
àmbits territorials d’incidència i models de gestió

4. L’esport a la administració Pública a Catalunya. Estructura i
funcions.

5. Les organitzacions comercials i l’esport a Catalunya: Situació
actual i tendències.

6. El mercat de treball en l’esport: situació actual i tendències.

7. Entitats esportives a Catalunya: clubs i associacions, situació
actual i tendències.

8. Fonts de finançament a les entitats esportives.

9. L’Esport en edat escolar. Organització i foment de la
participació.

10. Disseny d’un Pla estratègic en l’àmbit esportiu. Context
conceptual i aplicacions pràctiques.

11. La resolució de conflictes en l’activitat física i l’esport.
Transmissió de valors a través de l’esport.

12. Els valors de l’esport des d’una òptica del moviment olímpic.
Origen, evolució i incidència del moviment olímpic en la situació
actual. Els Jocs Olímpics.

13. Especificitat i necessitat de l’educació física al sistema
educatiu general (de 3 a 16 anys)

14. L’educació física com a educació permanent per a la millora
de la qualitat de vida.

15. L’educació física com a pedagogia de les conductes motrius.

16. L’expressió motriu com a contingut de l’educació física

17. L’educació física com arrelament a la realitat vital, afectiva,
emocional, física i social.

18. Comportament esportiu de la població: situació actual i
tendències.

19. L’activitat física i la diversitat cultural.

20. Grups específics i pràctica esportiva:joves, gent gran,
població immigrant i persones amb discapacitat.

21. La pràctica esportiva des de la perspectiva de gènere: homes,
dones i esport.

22. Instal·lacions i equipaments esportius a Catalunya: Situació
actual.

23. El Pla d’Instal·lacions i Equipaments Esportius a Catalunya
(PIEC)

24. La gestió d’entitats esportives

25. La gestió d’equipaments esportius.

26. Les mesures de protecció medi ambiental en l’esport.

27. Competències municipals en equipaments esportius. Mapes
d’instal·lacions esportives en el municipi. Cens d’equipaments
esportius del municipi.

28. Protocol per l’organització d’un esdeveniment esportiu.

29. Protocol per l’organització d’un esdeveniment
acadèmic:congrés, jornades, simposi i altres.

30. Esport i Salut:plans per a la promoció de la salut mitjançant
l’activitat física a Catalunya.

Lleida, 4 d’octubre de 2010
L’alcalde, Àngel Ros Domingo

− ♦ −

AJUNTAMENT DE LLEIDA

GERÈNCIA RRHH I VIA PÚBLICA
SERVEI DE RECURSOS HUMANS

ANUNCI 11080

La Junta de Govern Local reunida en data 14 de setembre de

2010 va aprovar la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació
(procés d’estabilitat per a l’any 2010), la qual s’adjunta a aquest
anunci com a Annex per ser inserida al Butlletí Oficial de la
Província, als efectes del que disposa l’article 70.2 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

ANNEX

Oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Lleida i dels
seus organismes autònoms per l’exercici 2010 (procés

d’estabilitat)
Accés lliure:
Modalitat de selecció de totes les places: Concurs-oposició.

Places plantilla Ajuntament de Lleida
Places de personal funcionari de carrera de la plantilla de
l’Ajuntament de Lleida:
NÚM. DENOMINACIÓ ESCALA SUBESCALA CLASSE GRUP

2 Arquitecte Especial Tècnica Tècnic Superior A1
1 Economista Especial Tècnica Tècnic Superior A1
1 Periodista Especial Tècnica Tècnic Superior A1
3 Professor Especial Conservatori Especial Tècnica Tècnic Superior A1
1 Tècnic Relacions Públiques Especial Tècnica Tècnic Superior A1
1 Veterinari Especial Tècnica Tècnic Superior A1
3 Assistent Social Especial Tècnica Tècnic Mitjà A2
9 Mestre Escoles Bressol Especial Tècnica Tècnic Mitjà A2
2 Enginyer Tècnic Especial Tècnica Tècnic Mitjà A2
3 Professor Auxiliar Conservatori Especial Tècnica Tècnic Mitjà A2
5 Tècnic Mitjà Educació Especial Tècnica Tècnic Mitjà A2
6 Tècnic Superior Educació Infantil Especial Tècnica Tècnic Auxiliar C1
1 Tècnic Superior Informàtica de Gestió Especial Tècnica Tècnic Auxiliar C1
33 Auxiliar Administratiu General Auxiliar C2
1 Oficial Conductor Especial Serveis Especials Personal d’Oficis C2
1 Oficial Obra i Serveis Especial Serveis Especials Personal d’Oficis C2
6 Conserge d’Escola General Subalterna AP
6 Operari d’Obres i Serveis Especial Serveis Especials Personal d’Oficis AP
1 Operari O.I.S Brigada Jardineria Especial Serveis Especials Personal d’Oficis AP
3 Subaltern Ordenança General Subalterna AP
1 Treballadora Familiar Especial Serveis Especials Comeses Especials AP

Places de personal laboral de la plantilla de l’Ajuntament de
Lleida:
NÚM. DENOMINACIÓ GRUP

1 Arquitecte Tècnic A2
1 Educador Social A2
1 Operari d’Obres i Serveis AP
1 Treballadora Familiar AP

Places plantilla Institut Municipal d’Acció Cultural
Places de personal funcionari de la plantilla de l’Institut
Municipal d’Acció Cultural:
NÚM. DENOMINACIÓ ESCALA SUBESCALA CLASSE GRUP

1 Tècnic/a Superior Gestió Cultural Especial Tècnica Tècnic Superior A1

Places plantilla Institut Municipal d’Acció Esportiva
Places de personal laboral de la plantilla de l’Institut Municipal
d’Acció Esportiva:
NÚM. DENOMINACIÓ GRUP

1 Administratiu/va C1
1 Tècnic Gestió Esportiva C1
1 Animador Esportiu C2
3 Oficial Mantenidor Instal·lacions Esportives C2
7 Oficial Brigada Manteniment Instal·lacions Esportives C2

Places plantilla Institut Municipal de Comerç, Mercats i
Consum

Places de personal funcionari de la plantilla de l’Institut
Municipal de Comerç, Mercats i Consum:
NÚM. DENOMINACIÓ ESCALA SUBESCALA CLASSE GRUP

1 Tècnic/a Superior Promoció Comercial Especial Tècnica A1
1 Tècnic/a Mig Especial Tècnica A2
1 Auxiliar Administratiu/va General Administrativa C2

Places de personal laboral de la plantilla de l’Institut Municipal
de Comerç, Mercats i Consum:



NÚM. DENOMINACIÓ GRUP

2 Tècnic/a Mig A2
2 Administratiu/va C1

Places plantilla Institut Municipal d’Informàtica
Places de personal laboral de la plantilla de l’Institut Municipal
d’Informàtica:
NÚM. DENOMINACIÓ GRUP

1 Tècnic Gestió Econòmica A2
1 Tècnic/a Sistemes A2
2 Analista-Programador A2
1 Tècnic/a Web C1
2 Dinamitzador/a Telecentres i Dinamització TIC C1
2 Tècnic/a Cau C1
1 Coordinador/a Telecentres i Dinamització TIC C1

Places plantilla Patronat Municipal de Turisme
Places de personal funcionari de la plantilla del Patronat
Municipal de Turisme:
NÚM. DENOMINACIÓ ESCALA SUBESCALA CLASSE GRUP

1 Cap Administració I.M. Turisme Especial Tècnica A1
4 Agent d’Informació Turística Especial Serveis Especials Comesa Especial-

Auxiliar Tècnic C2
1 Auxiliar Administratiu/va General Auxiliar C2

Places de personal laboral de la plantilla del Patronat Municipal
de Turisme:
NÚM. DENOMINACIÓ GRUP

1 Agent d’Informació Turística C2

Places plantilla Institut Municipal d’Ocupació
Places de personal laboral de la plantilla de l’Institut Municipal
d’Informàtica:
NÚM. DENOMINACIÓ GRUP

3 Professor Escola Jardineria A2
1 Agent Intermediació Laboral C2
1 Auxiliar Monitor CET C2
1 Auxiliar Educador Jardineria C2
2 Netejadora AP

Lleida, 4 d’octubre de 2010
L’alcalde, Àngel Ros Domingo

− ♦ −

AJUNTAMENT DE LLEIDA

GERÈNCIA DE RECURSOS
ECONÒMICS I CONCESSIONS
NEGOCIAT D’ESTADÍSTICA

ANUNCI 11135

Vista la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de Reforma
de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers,
que estableix la renovació periòdica cada dos anys de les
inscripcions al padró dels estrangers no comunitaris sense
autorització de residència permanent i la caducitat d’aquestes
inscripcions en el cas de no se renovades.

Vista la resolució de 26 de maig de 2005, publicada en el BOE
núm. 128 de 30 de maig, de l’Institut Nacional d’Estadística i la
Direcció General de Cooperació Local, per la qual cosa es dicten
instruccions padronals dels estrangers no comunitaris sense
autorització de residència permanent que no siguin renovades
cada dos anys.

Vist que les persones relacionades en el document annex no han
sol·licitat la renovació de la inscripció padronal corresponent,
una vegada L’Ajuntament els ha requerit per a fer-ho, conforme
el que disposen els articles 59 i següents de la Llei 30/92, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i
del procediment administratiu comú, aquesta Alcaldia ha resolt:

1. Declarar la caducitat de la inscripció padronal de les persones
que relacionem al document annex, i acordar la seva baixa del
Padró municipal d’habitants de Lleida.

2. La relació annexa serà esposada al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i publicada al Butlletí Oficial de la Província.

3. A efectes padronals, la data de la baixa per caducitat serà la de
la publicació al Butlletí Oficial de la Província en la relació
annexa.
FATIMA AANKOUR X 0004439365 C
AZIZ ABBAB X 0004183222 M
MASUAD ABDUL*HAMID H 0002125504 M
CONCEPCION ABUNGONO*ONDO 0000000000
MOHAMED ACHACHI 0001969199
ALEJANDRO DANIEL ACOSTA 0024516995
MARCELO AGUIAR*SAMPAIO CS 0000973473
SOUADIA AKHAZZAN R 0000284373
AKSSAS ALI X 0003609382 S
HOURIA ALILAT 0006465193
HALOUN ALKHOURI 0003145858
ELIS LORRAYNE ALVES*CARDOSO DA SILVA CS 0000740137
MOHAMMED AMADU*JARAH H 0002107074
HELIBADIEL AMAYA*BLANDON AI 0000869118
PAUL AMENAGHAWON X 0004696154 Z
EDUARDA ANDRADE*MENDES CW 0000338998
GUILHERME ANDRADE*MENDES CW 0000338999
JOSE OSMAR ANUNCIAÇAO DE SOUZA CO 0000492039
RABAH AOUAMRI 0006403484
ABDELMALEK AOUISSI 0006207799
ANDREIA APARECIDA*DE OLIVEIRA CM 0000718561
IYAYI JOY ASEMOTA A 0003801961
PAT ASIBOR A 0002256232
GLORIA AUSTIN 312 0000009483
MARTHA LORENA AVALOS*REYES F 0017144552
ROCIO AVILA*GARZA ALDAPE F 0017244208
OUSSEYNOU BA FH 0000032358
SAMBA BAH X 0009262478 X
HAFIDA BAHLOULI X 0008284854 R
ADAMA BALLO A 0001266815
SAINEY BARROW PC 0000202548
HABIB BARRY R 0000100345
IBRAHIMA BARRY X 0006488626 G
MAMADOU BILLO BARRY 0000354190
THIERNO OUSMANE BARRY R 0000077275
CARLOS EDUARDO F. BATISTA CW 0000050004
CARLOS HENRIQUE BATISTA CW 0000050002
MARIANA FERREIRA BATISTA CW 0000451764
RENATA LORENA F. BATISTA CW 0000050003
MELISA BAYRAK 0000000000
MINA BELGUANA R 0000445038
BENMOUSSA BELHADJ BENZIANE 0005747123
MUSTAPHA BEN*AMAR W 0000354710
HOCINE BENALLAL 0002679017
SOUFIANE BENKIRANE X 0008644071 G
RAMI IMAD EDDINE BENOTMAN 0007099474
KARIMA BERMAKY X 0009263407 L
BRAHIM BERRACHED 0002440023
LESIA BEZPALOK EM 0000052221
MOUSTAFA BOUADEL 0006598729
YACOUBA BOUARE A 0001333056
TOUFIK BOUKRIBA 0003393543
ABDELOU AHID BOULANOUAR 0002026402
TARIK BOURHIM U 0000628582
OLEKSANDR BOZHKO X 0008119086 V
MAGID ABDO SHHAT BRAKH 0000784568
ANDRE CALIXTO*JANK CV 0000800785
IBRAHIMA CAMARA 0000415448
DIEGO ALEXANDER CARVAJAL*CHUCAMANI 0000000000
PABLO ANDRES CHANDIA*BASCUÑAN 0013729969
HOUDA CHEKOUR N 0000712796
ISMAIL CHEKOUR T 0000472068
MOHAMED HABIB CHEKOUR U 0000186114
WEIQIN CHEN X 0005734277 D
DJELLOUL CHERRAK 0005874457
HOUERI CHIDEKH 0007166916
LUCAS ABRAHAN CHOQUEZ*CHOQUECALLATA 0000000000
LAMIN CONTEH PC 0000196562
YUDITH COROMOTO CONTRERAS*LINARES D 0000268771
LAERCIO COSTA*DA SILVA CT 0000999002
FABIANA FABRISIA COSTA*RAMOS CW 0000266994
CESILIA CRUZ*LOPEZ F 0017310232
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