
 

 
 
 

ANNEX II 
 

BASES ESPECÍFIQUES DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A L'ACCÉS A 

L'OFERTA EXTRAORDINÀRIA D'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL 
MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ 

 
 
PROCÉS SELECTIU EST-OPO-1302 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça del grup de 

. 
 
La  es regirà per les bases generals exposades anteriorment 
i per les bases específiques següents: 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a.) Posseir la titulació de Grau o Diplomatura en Educació Social, Treballador/a Social, 
Psicologia, Sociologia, Antropologia o qualsevol altre titulació que permeti 
desenvolupar aquestes funcions 
corresponent en la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds per 
prendre part en les proves selectives. 
 

Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
b.) No haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexuals dels tipificats al títol VIII de la Llei orgànica 10/1995, de 23 
de novembre, del Codi Penal, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei 
orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència 
enfront de la violència, pel que fa als llocs de treball amb contacte habitual amb 
menors. 
 
A tal efecte, l'aspirant haurà d'aportar una certificació negativa del Registre Central de 

 comprovar, 
mitjançant declaració responsable, que no ha estat condemnat per sentència ferma per 



 

 
 
 
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers 
humans, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 
de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència. 
 
Els ciutadans d'origen estranger o que tinguin una altra nacionalitat hauran d'aportar, a 
més, certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu 
país d'origen o d'on siguin nacionals, respecte dels delictes esmentats, traduït i 
legalitzat d'acord amb els convenis internacionals existents. 
 
Tercera. Distribució de places 
 

ist cap plaça pel torn de 
places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició, que es regirà per la base 
general vuitena. 
 
El procés selectiu consta de dues fases diferenciades:  
 

teoricopràctic sobre el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a proveir i 
 

 
La segona fase de concurs de mèrits que consistirà en la valoració dels mèrits, es 
regirà pel que estableix la base vuitena punt 2.Fase de Concurs, de les bases generals 

 
 

-

en possessió del corresponent certificat.  
Les pr

Vuitena. 
iguin 

considerats no aptes restaran eliminats del procés. 
 
Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat estar en 
possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1) del 
Marc europeu comú de refer

vigent reconeix com a equivalents.  
 
Cinquena. Presentació dels mèrits. 
 

durant els cinc dies naturals posteriors a la publicació dels resultats de la segona prova 



 

 
 
 

 
 
La valoració dels àmbits  Formació acadèmica i 
altres mèrits, 

 
 
Sisena. Temari. 
 

A.) General:  
 

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Drets i deures fonamentals. 
 

2. 
locals i el finançament local. 

 
3. La potestat normativa de les entitats locals i principis de bona regulació. 

Ordenances i reglaments. 
 

4. L'organització municipal: òrgans necessaris i òrgans complementaris. 
Competències del òrgans municipals. 

 
5. El capítol VI del Títol III de l'Estatut bàsic de l'empleat públic: Drets i deures 

dels empleats públics i Codi de Conducta. 
 

6. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La 
motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes 
presumptes. 
 

7. Contractes de les administracions públiques: Procediments de licitació. Formes 
d'adjudicació dels contractes de les administracions públiques. 
 

8. Els pressupostos locals. Formació i aprovació. 
 

B.) Específic:  
 

1. Migració. Fenòmens migratoris i característiques de la immigració a Catalunya i 
al municipi de Salt; orígens, característiques, aspectes legals, laborals, 
culturals i socials. Diferències individuals.  

 
2.  

 
3. Concepte de transversalitat i metodologia de treball transversal: justificacions i 

aplicacions. Treball  transversal: coordinació interna i externa. Participació 
comunitària 

 
4. 

comunicació. 
 



 

 
 
 

5.  
 

6. ollida de caràcter comunitari. Concepte. Característiques. 

programes i la coordinació de serveis. La participació ciutadana en la 
intervenció comunitària 

 
7. a comunicativa per combatre el perjudici i la 

rumorologia relacionada amb el fet migratori 
 

8.  
 

9. 
  

 
10. 

Catalunya (Llei 10/2010 del 7 de maig) 
 

11. LLEI 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte. Quines són les seves 
principals aportacions en la gestió de la diversitat religiosa. 

 
12.  

 
13. 

 
 

14. Llei 38/2003, general de subvencions.  La Gestió, control i justificació. Els 
convenis de col·laboració. 
 

15.  
 

16. Mecanismes de planificació i avaluació que es poden aplicar per tal de millorar 
espai públic. 

 
17. 

Gestió del conflicte en l'espai públic. 
 

18.  
  

19. . 
 

20.  
 

PROCÉS SELECTIU EST-OPO-ADMINISTRATIUS/VES 
 
Primera. Objecte de les bases 
 



 

 
 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 6 places del grup de 
classificació C, su

. 
 
La  es regiran per les bases generals exposades 
anteriorment i per les bases específiques següents. 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a.) Posseir la titulació de Batxiller, BUP, FP de segon grau, Cicle Formatiu de Grau 
Superior o equivalent 
data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les 
proves selectives. 
 

algun dels títols reconeguts a 
Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

eix la normativa sobre aquesta matèria. 
Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
Tercera. Distribució de places 
 

places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició, que es regirà per la base 
general vuitena. 
 
El procés selectiu consta de dues fases diferenciades:  
 

ourà proves de caràcter 
teoricopràctic sobre el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a proveir i 

 
 
La segona fase de concurs de mèrits que consistirà en la valoració dels mèrits, es 
regirà pel que estableix la base vuitena punt 2.Fase de Concurs, de les bases generals 

 
 

-
prova de coneixements de llengua castell



 

 
 
 
en possessió del corresponent certificat.  

ase General 
Vuitena. 

considerats no aptes restaran eliminats del procés. 
 
Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat estar en 
possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1) del 

vigent reconeix com a equivalents.  
 
Cinquena. Presentació dels mèrits. 
 

durant els cinc dies naturals posteriors a la publicació dels resultats de la segona prova 
(prova pràctica  
 

 Formació acadèmica i 
altres mèrits, 
administratiu  
 
Sisena. Temari. 
 

A.) General:  
 

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Drets i deures fonamentals. 
 

2. 
locals i el finançament local. 

 
3. La potestat normativa de les entitats locals i principis de bona regulació. 

Ordenances i reglaments. 
 

4. L'organització municipal: òrgans necessaris i òrgans complementaris. 
Competències del òrgans municipals. 

 
5. El capítol VI del Títol III de l'Estatut bàsic de l'empleat públic: Drets i deures 

dels empleats públics i Codi de Conducta. 
 

6. Els pressupostos locals. Formació i aprovació. 
 

B.) Específic:  
 

1. El procediment administratiu(I). Disposicions generals sobre els procediments 
administratius i normes reguladores dels diferents procediments.  
 

2. El procediment administratiu(II). La iniciació del procediment: classes, esmena i 



 

 
 
 

millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. 
 

3. El procediment administratiu(III). Els registres administratius. Termes i terminis: 

intervenció dels interessats, prova i informes. 
 

4. 
resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no 

renúncia. La caducitat. 
 

5. Els interessats a la Llei 39/2015: la capacitat d'obrar, la representació i el 
concepte d'interessat i la pluralitat d'interessats. 
 

6. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La 
motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes 
presumptes. 
 

7. Eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte 
administratiu. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret i anul·labilitat. 
Convalidació. 
 

8. La pràctica de les notificacions a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre: mitjans i 
terminis. La notificació electrònica: mitjans i requeriments. Publicació. 
 

9. El dret d'accés a la informació pública a la Llei 19/2014, de 29 de desembre. 
Accés a la informació pública. Límits i accés parcial a la informació. 
 

10. L'exercici del dret d'accés a la informació pública a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre. 
 

11. Contractes de les administracions públiques: Procediments de licitació. 
 

12. Formes d'adjudicació dels contractes de les administracions públiques. 
 
 
PROCÉS SELECTIU EST-OPO-ORD 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 2 places del grup de 

. 
 
La  es regiran per les bases generals exposades 
anteriorment i per les bases específiques següents: 
 
Segona. Condicions dels aspirants 



 

 
 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a.) Posseir la titulació de Certificat d'escolaritat o equivalent i estar en condicions de 

sol·licituds per prendre part en les proves selectives. 
 

 
Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

ableix la normativa sobre aquesta matèria. 
Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
b.) No haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexuals dels tipificats al títol VIII de la Llei orgànica 10/1995, de 23 
de novembre, del Codi Penal, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei 
orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència 
enfront de la violència, pel que fa als llocs de treball amb contacte habitual amb 
menors. 
 
A tal efecte, l'aspirant haurà d'aportar una certificació negativa del Registre Central de 

mitjançant declaració responsable, que no ha estat condemnat per sentència ferma per 
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers 
humans, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 
de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència. 
 
Els ciutadans d'origen estranger o que tinguin una altra nacionalitat hauran d'aportar, a 
més, certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu 
país d'origen o d'on siguin nacionals, respecte dels delictes esmentats, traduït i 
legalitzat d'acord amb els convenis internacionals existents. 
 
Tercera. Distribució de places 
 

places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició, que es regirà per la base 
general vuitena. 
 
El procés selectiu consta de dues fases diferenciades:  
 

 i inclourà proves de caràcter 



 

 
 
 
teoricopràctic sobre el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a proveir i 

 
 
La segona fase de concurs de mèrits que consistirà en la valoració dels mèrits, es 
regirà pel que estableix la base vuitena punt 2.Fase de Concurs, de les bases generals 

 
 

 coneixements de llengua castellana, en el cas que 

 
 

considerats no aptes restaran eliminats del procés. 
 
Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat estar en 
possessió del certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1)) del Marc 

s que la normativa 
vigent reconeix com a equivalents.  
 
Cinquena. Presentació dels mèrits. 
 

durant els cinc dies naturals posteriors a la publicació dels resultats de la segona prova 
 

 
 Formació acadèmica i 

altres mèrits, amb l
 

 
Sisena. Temari. 
 

A.) General:  
 

1. 
locals i el finançament local. 

 
2. L'organització municipal: òrgans necessaris i òrgans complementaris. 

Competències del òrgans municipals. 
 

B.) Específic:  
 

1. Elements bàsics de l'atenció al públic.  
 

2. Els serveis postals: franqueig, lliurament, recollida, dipòsit i destrucció de les 
trameses postals. Classes de trameses postals. 
 



 

 
 
 

3. Coneixements bàsics sobre el manteniment de les instal·lacions i edificis: El 
manteniment preventiu i correctiu. Nocions bàsiques de manteniment 
d'instal·lacions elèctriques, d'aigua, calefacció i aire condicionat. 

 
 
PROCÉS SELECTIU OPO- ADM ESPECIAL -TMIG 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 2 places del grup de 

e Salt. 
 
La  es regirà per les bases generals exposades anteriorment 
i per les bases específiques següents. 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a) Per la plaça  Inspector Serveis Territorials (vinculada al lloc de treball 4.108):  
 

Estar en possessió del títol de Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica o 
titulació equivalent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger caldrà, cal 
acreditar que el títol figura homologat o convalidat pel Ministeri d'Educació, 
Cultura i Esport o qui tingui la competència. 
 

b) Per la plaça de Tècnic/a Informàtic-electrònic ( vinculada al lloc de treball 1.401): 
 

Estar en possessió de Grau Universitari, Diplomatura o titulació equivalent en 
 Si es tracta d'un títol 

obtingut a l'estranger caldrà, cal acreditar que el títol figura homologat o 
convalidat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o qui tingui la competència. 
 

Tercera. Distribució de places 
 

places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició, que es regirà per la base 
general vuitena. 
 
El procés selectiu consta de dues fases diferenciades:  
 

ase 



 

 
 
 
teoricopràctic sobre el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a proveir i 

 
 
La segona fase de concurs de mèrits que consistirà en la valoració dels mèrits, es 
regirà pel que estableix la base vuitena punt 2.Fase de Concurs, de les bases generals 

 
 

là C-

 
 

considerats no aptes restaran eliminats del procés. 
 
Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat estar en 
possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1) del 

ells títols, diplomes i certificats que la normativa 
vigent reconeix com a equivalents.  
 
Cinquena. Presentació dels mèrits. 
 

durant els cinc dies naturals posteriors a la publicació dels resultats de la segona prova 
 

 
 Formació acadèmica i 

altres mèrits, de la base general vuit  
 
a) Per la plaça Inspector Serveis Territorials (vinculada al lloc de treball 4.108):  

 
 

 
b) Per la plaça de Tècnic/a Informàtic-electrònic ( vinculada al lloc de treball 1.401):):  

 
 

 
Sisena. Temari. 
 

A.) General:  
 

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Drets i deures fonamentals. 
 

2. ritorial, competències 
locals i el finançament local. 

 
3. La potestat normativa de les entitats locals i principis de bona regulació. 



 

 
 
 

Ordenances i reglaments. 
 

4. L'organització municipal: òrgans necessaris i òrgans complementaris. 
Competències del òrgans municipals. 

 
5. El capítol VI del Títol III de l'Estatut bàsic de l'empleat públic: Drets i deures 

dels empleats públics i Codi de Conducta. 
 

6. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La 
motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes 
presumptes. 
 

7. Contractes de les administracions públiques: Procediments de licitació. Formes 
d'adjudicació dels contractes de les administracions públiques. 
 

8. Els pressupostos locals. Formació i aprovació. 
 

B.) Específic plaça Inspector Serveis Territorials (vinculada al lloc de treball 
4.108): 
 

1. La normativa  urbanística vigent a Catalunya. El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

de 18 de juliol, pe

legalitat urbanística. 
 
2. Administracions amb competències urbanístiques. Òrgans urbanístics de la 
Generalitat. 
 
3. Règim urbanístics del sòl: classificació i qualificació del sòl al planejament. 
 

 
 
5. El planejament derivat . Tipologia i determinacions. 
 
6. Els certificats de règim urbanístic.  
 
7. El planejament urbanístic a Salt. Pla General d'Ordenació Urbana i 
modificacions. 
 
8. Modificació del Pla especial urbanístic part del Ter, hortes i deveses de Salt. 
 
9. Pla especial de 
del municipi de Salt. 
 
10. Ordenança municipal de construccions i instal·lacions al parc de les Deveses 
 



 

 
 
 

municipal sobre ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions 
prèvies. 
 

 de 
llicències. Les comunicacions prèvies 
 

 
 

 
 
15. . 
Règim de la declaració de ruïna. Procediment i efectes.  
 
16. La inspecció urbanística . Competència i facultats. Col·laboració de les 
administracions amb la inspecció urbanístic

 
 

 
 
18. El procediment sancionador . Infraccions urbanístiques i sancions. Persones 
responsables. 
 
19. La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges. Decret 67/2015, de 5 de maig, 
per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis 
d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. 
 

 
 

C.) Específic plaça de Tècnic/a Informàtic-electrònic ( vinculada al lloc de 
treball 1.401): 

 
1. Servei FTP, conceptes teòrics i aplicacions pràctiques. 

2. Active Directory, conceptes teòrics i aplicacions pràctiques. 

3. Serveis DNS i DHCP, conceptes teòrics i aplicacions pràctiques. 

4. Virtualització de servidors amb VMWare. 

5. Gestió d'un domini subministrat i allotjat en un proveïdor extern. Subdominis, 

redireccions i altres serveis. 

6. Seguretat perimetral, Firewalls. Fortinet. 

7. Seguretat als equips d'una xarxa. Antivirus, antiSPAM, control d'actualitzacions, 

etc. 



 

 
 
 

8. Certificats digitals, signatura electrònica. Conceptes teòrics i aplicacions 

pràctiques. 

9. Còpies de seguretat, conceptes teòrics i aplicacions pràctiques. Veeam Backup.  

10.Videoacta. 

11.Seu electrònica. Portal de Transparència. 

12.Via Oberta del Consorci AOC. 

13.Servei MUX 

14.Servei ENOTUM. 

15.Portal EACAT. 

16.Carpeta Ciutadana, concepte i funcionalitats. 

17.Telefonia IP. Centraletes Alcatel. 

18.Configuració de xarxes WIFI amb Ubiquiti. 

19.Tipus de cablejats de xarxa. 

20.Commutadors(switch). Conceptes i aplicacions.  

 
PROCÉS SELECTIU EST-OPO-1.402 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça del grup de 

Tècnics/ques Auxiliars, de la plantilla de funcionaris/àries . 
 
La  es regirà per les bases generals exposades anteriorment 
i per les bases específiques següents: 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a.) Posseir la titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior o titulació equivalent en 

 i estar en condicions de tenir 
esponent en la data en què finalitza el termini de presentació de 

sol·licituds per prendre part en les proves selectives. 
 

Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 



 

 
 
 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
Tercera. Distribució de places 
 
La plaça convocada correspon al torn lliure i 
places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició, que es regirà per la base 
general vuitena. 
 
El procés selectiu consta de dues fases diferenciades:  
 

teoricopràctic sobre el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a proveir i 
 

 
La segona fase de concurs de mèrits que consistirà en la valoració dels mèrits, es 
regirà pel que estableix la base vuitena punt 2.Fase de Concurs, de les bases generals 

 
 

-

en possessió del corresponent certificat.  

Vuitena. 
irants que siguin 

considerats no aptes restaran eliminats del procés. 
 
Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat estar en 
possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1) del 
Marc europeu c

vigent reconeix com a equivalents.  
 
Cinquena. Presentació dels mèrits. 
 

durant els cinc dies naturals posteriors a la publicació dels resultats de la segona prova 
 

 
La valoració  Formació acadèmica i 
altres mèrits, 
noves tecnologies i la informàtica.  
 



 

 
 
 
Sisena. Temari. 
 

A.) General:  
 

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Drets i deures fonamentals. 

2. 

locals i el finançament local. 

3. La potestat normativa de les entitats locals i principis de bona regulació. 

Ordenances i reglaments. 

4. L'organització municipal: òrgans necessaris i òrgans complementaris. 

Competències del òrgans municipals. 

5. El capítol VI del Títol III de l'Estatut bàsic de l'empleat públic: Drets i deures 

dels empleats públics i Codi de Conducta. 

6. Els pressupostos locals. Formació i aprovació. 

 
B.) Específic:  

 
      1. Programació PHP i javascript. 

2. Wordpress. 

3. Servei FTP, conceptes teòrics i aplicacions pràctiques. 

4. Active Directory, conceptes teòrics i aplicacions pràctiques. 

5. Serveis DNS i DHCP, conceptes teòrics i aplicacions pràctiques. 

6. Virtualització de servidors amb VMWare. 

7. Gestió d'un domini subministrat i allotjat en un proveïdor extern. Subdominis, 

redireccions i altres serveis. 

8. Seguretat perimetral, Firewalls. Fortinet. 

9. Seguretat als equips d'una xarxa. Antivirus, antiSPAM, control d'actualitzacions, 

etc. 

10.Videovigilància, elements que poden formar part d'un sistema de 

videovigilància. Conceptes teòrics i aplicacions pràctiques. 

11.Certificats digitals, signatura electrònica. Conceptes teòrics i aplicacions 

pràctiques. 

12.Còpies de seguretat, conceptes teòrics i aplicacions pràctiques. Veeam Backup. 

 
 
 



 

 
 
 
PROCÉS SELECTIU EST-OPO-5.202 
 
Primera. Objecte de les bases 
 

 bases regular el procés selectiu per proveir 5 places de la 
plantilla de personal laboral, 
Bressol.  
 
La s es regirà per les bases generals exposades anteriorment 
i per les bases específiques següents: 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els/les 
aspirants han de complir els requisits específics següents:  
 
a.) Posseir la titulació de 
equivalent acreditació corresponent en la data en què 
finalitza el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves 
selectives. 
 

Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 
 

Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
b.) No haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexuals dels tipificats al títol VIII de la Llei orgànica 10/1995, de 23 
de novembre, del Codi Penal, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei 
orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència 
enfront de la violència, pel que fa als llocs de treball amb contacte habitual amb 
menors. 
 
A tal efecte, l'aspirant haurà d'aportar una certificació negativa del Registre Central de 
delinqüents sexuals o, alternativament, auto
mitjançant declaració responsable, que no ha estat condemnat per sentència ferma per 
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers 
humans, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 
de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència. 
 
Els ciutadans d'origen estranger o que tinguin una altra nacionalitat hauran d'aportar, a 
més, certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu 
país d'origen o d'on siguin nacionals, respecte dels delictes esmentats, traduït i 
legalitzat d'acord amb els convenis internacionals existents. 
 



 

 
 
 
Tercera. Distribució de places 
 
Les places convocades corre
places reservades a la integració de persones amb discapacitat. 
 
Quarta. Procés Selectiu 
 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició, que es regirà per la base 
general vuitena. 
 
El procés selectiu consta de dues fases diferenciades:  
 

teoricopràctic sobre el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a proveir i 
 

 
La segona fase de concurs de mèrits que consistirà en la valoració dels mèrits, es 
regirà pel que estableix la base vuitena punt 2.Fase de Concurs, de les bases generals 

 
 

-

en possessió del corresponent certificat.  

Vuitena. 
 

considerats no aptes restaran eliminats del procés.  
 
Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat estar en 
possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1) del 

vigent reconeix com a equivalents.  
 
Cinquena. Presentació dels mèrits. 
 

durant els cinc dies naturals posteriors a la publicació dels resultats de la segona prova 
 de Salt.   

 
 Formació acadèmica i 

altres mèrits, 
 

 
 
 



Sisena. Temari.

A.) General: 

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Drets i deures fonamentals.

2.

locals i el finançament local.

3. La potestat normativa de les entitats locals i principis de bona regulació. 

Ordenances i reglaments.

4. L'organització municipal: òrgans necessaris i òrgans complementaris. 

Competències del òrgans municipals.

5. El capítol VI del Títol III de l'Estatut bàsic de l'empleat públic: Drets i deures 

dels empleats públics i Codi de Conducta.

6. Els pressupostos locals. Formació i aprovació.

B.) Específic: 

1.

2. Atenció a la diversitat educativa i necessitats educatives especials. 

3.

4. Comunicació i col·laboració entre el centre i les famílies. 

5. Teories del desenvolupament infantil. 

6. Característiques principals del desenvolupament infantil. 

7. currículum en educació infantil.

8.

9. Organització del temps dins la llar d

10. El joc i els materials.

11.

12.

Salt.

L'ALCALDE

Jordi Viñas i Xifra


