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Núm. 1373
AJUntAment de cAsteLL-PLAtJA d’ArO 

Anunci d’aprovació de la convocatòria mitjançant concurs oposició lliure del procés selectiu per contractar com a funcionari interí un 
enginyer tècnic per a l’àrea d’acció territorial i medi ambient 

02.- SECRETARIA
0506.01.- SELECCIÓ DE PERSONAL 
Exp.- 5519/2017 (X2018000361)
Tema.- Aprovació de les bases que formaran la convocatòria per l’accés, mitjançant concurs-oposició lliure del procès selectiu 
per contractar un enginyer tècnic per l’àrea d’acció territorial i medi ambient 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, en sessió de data 18 de gener de 2018 va acordar aprovar 
les Bases del procés de selecció per a la convocatòria mitjançant concurs-oposició lliure del procès selectiu per contractar un 
enginyer tècnic per l’àrea d’acció territorial i medi ambient de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, les quals s’exposen al 
públic i es publiquen íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província perquè durant el termini de 20 dies naturals, comptats 
a partir de l’endemà de la publicació, es puguin presentar les al·legacions que es considerin convenients.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de 
reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Girona o, a 
elecció de la persona interessada, dels que tinguin competència territorial en la localitat de residència de la demandant, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que preveu l’article 
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs 
d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs 
de reposició s’entengui desestimat.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS-
OPOSICIÓ LLIURE PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA VACANT D’ENGINYER/A TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL, GRUP A2, FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL A L’AJUNTAMENT 
DE CASTELL-PLATJA D’ARO

1.- OBJECTE. 

L’objecte de les presents bases és la regulació específica del procés selectiu per cobrir la plaça de tècnic/a mitjà/ana, categoria 
Enginyer/a tècnic/a, de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament.

2.- CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA. 

Tipus de personal: funcionari/a interí/interina. 
Denominació: Enginyer/a tècnic/a. 
Escala: Administració Especial. 
Subescala: Serveis Tècnics. 
Grup: A2. 
Sistema de selecció: concurs - oposició. 
Número de places convocades: 1
Dotat: Amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la Relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament i la legislació 
vigent.
Jornada: 37,5 hores setmanals, segons necessitats del servei. 
Funcions: 
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En quant a les vinculades a les activitats, llicències urbanístiques i règim d’inspeccions:
- Realitzar la gestió tècnica dels expedients relatius a activitats i instal·lacions, amb l’emissió dels informes tècnics 

adients i les corresponents visites d’inspecció. 
- Resoldre les qüestions tècniques que en matèria de seguretat i la resta de la normativa legal puguin afectar a les 

instal·lacions dels establiments, indústries, i activitats del terme municipal.
- Supervisar i controlar, en matèria d’enginyeria o enginyeria tècnica, les llicències d’obra i les llicències d’activitats. 
- Participar en l’elaboració d’ordenances amb la finalitat de controlar determinats aspectes relatius al desenvolupament 

d’activitats. 
- Informar i assessorar sobre aquelles matèries pròpies de la seva especialitat.

En quant a les vinculades al control de xarxes de subministrament, obres municipals, manteniment d’edificis i dependències 
municipals i diversos de seguretat i salut:

- Gestionar el desenvolupament i manteniment tècnic de la xarxa de clavegueram, aigua potable, gas, telecomunicacions 
i totes les xarxes de subministrament ubicades al municipi. Fer el seguiment i negociació dels contractes de serveis i 
subministrament amb les empreses i proveïdors en aquests camps.

- Redactar, supervisar i controlar, en matèria d’enginyeria, els projectes i instal·lacions municipals i dirigir les obres 
vinculades.

- Seguiment de la brigada d’electricistes.
- Responsabilitzar-se de la seguretat i salut de les obres municipals.
- Informar i assessorar sobre aquelles matèries pròpies de la seva especialitat. 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ. 

1. Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió Europea o d’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 en els termes que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. 

També podran accedir, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats 
membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents o els del cònjuge sempre 
que no estiguin separats de dret i siguin menors de 21 anys o majors, dependents. 

2. Tenir 16 anys i no haver complert 65 en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. 

3. Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques. 

4. Acreditar que s’està en possessió del títol d’enginyer tècnic o Graduat en l’àmbit de l’enginyeria. En cas d’invocar un títol 
equivalent a que s’exigeix, haurà d’acreditar-se mitjançant la certificació expedida pel Ministeri d’Educació que ho acrediti i, 
en cas de ser un títol obtingut a l’estranger, cal que se’n presenti la corresponent traducció jurada. 

5. Estar en possessió del certificat de nivell C de català de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent. En el cas de que 
no es pugui acreditar documentalment la persona aspirant haurà de realitzar una prova específica de caràcter obligatori i 
eliminatori, que es qualificarà com a apte/a o no apte/a. 

Els/Les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, han d’acreditar tenir coneixements de la llengua castellana. 

Les persones que no presentin certificat, ni acreditin de trobar-se exemptes, hauran de realitzar una prova específica. 

6. No haver estat separat/da i/o acomiadat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública, i no 
trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no 
trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, 
en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública. 

7. No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitat 
del personal al servei de les administracions Públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

4.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 

4.1. Les instàncies sol·licitant prendre part en la convocatòria, en la qual les persones aspirants hauran de manifestar que 
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reuneixen totes i cada una de les condicions exigides, referides sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per la 
presentació d’instàncies, es dirigiran a l’alcalde de la Corporació i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament en 
hores d’oficina (de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores).

El termini serà de 20 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província.

4.2 Amb les instàncies, els aspirants han de presentar la següent documentació:

- Còpia del DNI.

- Còpia del títol acadèmic que els habiliti per participar a les proves.

- Els que el tinguin, el certificat que acrediti el coneixement de català.

- Un currículum i els documents justificatius dels requisits i mèrits que al·leguin per tal que el tribunals els valori.

En el supòsit d’instàncies defectuoses, es requerirà la persona interessada per tal que ho esmeni en el termini de 10 dies 
naturals, del contrari, restarà exclosa de la llista d’admesos, arxivant-se la petició.

Els aspirants que tinguin la condició legal de disminuïts han d’adjuntar a la instància el certificat de l’equip oficial de valoració, 
que acrediti l’esmentada condició, la compatibilitat per a l’exercici de les tasques i funcions corresponents a la plaça per cobrir 
i, si escau, les adaptacions que necessiti en el lloc de treball.

5.- LLISTA D’ASPIRANTS. 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es dictarà resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista 
d’admesos/es i exclosos/es provisional, que es publicarà al portal de transparència de l’Ajuntament.

Es concedirà un període de 10 dies naturals comptadors a partir de la publicació de la llista per a esmenes o possibles 
reclamacions. En cas que les persones aspirants excloses no presentin esmena dels defectes que motiven la exclusió, la seva 
sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini d’un mes a partir de la 
finalització del termini anterior. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran 
desestimades. En el cas de no presentar-se reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista provisional, sense 
necessitat de nova publicació. 

6.- PUBLICACIÓ D’ANUNCIS. 

Tots els anuncis relacionats amb la convocatòria es publicaran al Portal de transparència de l’Ajuntament.

7.- TRIBUNALS QUALIFICADORS

7.1 Els tribunals qualificador del procés selectiu estarà constituït per: 
- Presidència: la Secretària de la Corporació o funcionari amb qui delegui. 
- Vocals: tres vocals designats per la presidència de la Corporació i un vocal a proposta de l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya.
- Secretari/ària del tribunal, un funcionari de la Corporació.
La totalitat dels membres haurà de posseir un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per a l’ingrés en el cos o escala que 
correspon a aquesta convocatòria.
Hi haurà una persona assessora, amb veu però sense vot, nomenada per la Secretaria de Política Lingüística.

7.2 El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents,i 
sense la presència de la Presidència i la Secretaria.

7.3 Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se, i caldrà que ho notifiquin a l’òrgan convocant, quan es trobin en alguna de 
les circumstàncies previstes a als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic o quan 
hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d’aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la 
convocatòria. Igualment, els aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorrin les circumstàncies previstes. 
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7.4 El tribunal pot acordar, si ho considera convenient, la incorporació d’especialistes que l’assessorin, però aquests han de 
limitar la seva intervenció a l’assessorament tècnic, i no poden participar en la qualificació de les proves. L’informe que 
emetin no pot tenir caràcter vinculant, però ha de ser tingut en compte a l’hora de determinar la puntuació.

7.5 El tribunal haurà d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions 
tractades en les reunions que es duguin a terme.

7.6 El tribunal adoptarà les mesures necessàries per garantir que les proves o els exercicis de la fase d’oposició que siguin 
escrits i no hagin de ser llegits davant d’ell, siguin corregits sense que es conegui la identitat dels/de les aspirants que hi 
participen. Així mateix, no corregiran les proves o els exercicis d’aquells opositors on figuri el nom, marques o signes que 
permetin conèixer la seva identitat.

7.7 El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació de les bases, així com el que calgui fer en els casos no 
previstos.

7.8 El procediment d’actuació del tribunal s’ajustarà en tot cas al que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. En tot cas, en qualsevol moment el tribunal pot requerir als aspirants 
l’acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu. El tribunal adoptarà 
les mesures necessàries per tal que els aspirants discapacitats gaudeixin d’igualtat d’oportunitats per a la realització de les 
proves que la resta d’aspirants. El tribunal decidirà sobre les peticions d’adaptacions que s’efectuïn i tindrà en consideració 
que no comportin una despesa excessiva. Amb aquesta finalitat, podran demanar un informe sobre la sol·licitud d’adaptació 
als equips de valoració multiprofessional.

7.9 Les indemnitzacions per assistència dels membres del tribunal s’acreditaran d’acord amb el que disposi la normativa 
vigent en cada moment. A aquests efectes, la categoria del tribunal serà la que correspongui d’acord amb el nivell del lloc a 
cobrir A1(RD 462/2002, de 24 de maig, indemnitzacions per raó del servei)

8.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU. 

8.1.- Prova específica per demostrar el coneixement del castellà. 
Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar aquest exercici, que consistirà en una redacció de 
200 paraules en el termini màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el termini màxim 
de 15 minuts i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. La qualificació d’aquest exercici serà d’apte/a 
o no apte/a i quedaran eliminats del procés selectius aquelles persones que no superin la prova. Les persones aspirants que 
acreditin documentalment que estan en possessió d’un certificat conforme han cursat la primària i la secundària a l’Estat 
espanyol, del diploma d’espanyol (nivell intermedi) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o 
certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest, o del certificat d’aptitud en 
espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes, o que hagin superat una prova d’igual nivell en un altre 
procés selectiu, restaran exempts de realitzar aquest exercici. 

8.2.- Prova específica per demostrar el coneixement del català. 
Aquesta prova només s’haurà de realitzar en el cas que no s’acrediti documentalment estar en possessió del nivell A elemental 
de llengua catalana o superior, mitjançant la presentació del títol corresponent expedit per la Secretaria de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya o d’un títol equivalent, o hagin superat una prova d’igual nivell en un altre procés selectiu. 
La qualificació d’aquest exercici serà d’apte/a o no apte/a i quedaran eliminats del procés selectius aquelles persones que no 
superin la prova. 

8.3.- Prova de coneixements pràctics. 
Les persones aspirants hauran de realitzar una prova de coneixements pràctics que valoraran els coneixements relacionats 
amb l’annex I, en relació a les funcions del lloc de treball. Aquesta prova serà eliminatòria i es puntuarà fins a un màxim de 12 
punts, i no es considerarà superada amb una puntuació inferior a 6 punts essent, per tant, una prova eliminatòria.
La prova consistirà en la resolució, per escrit, de de dos supòsits pràctics i d’un qüestionari plantejats pel tribunal 
immediatament abans del començament de la prova, i relacionats amb les funcions, atribucions i comeses pròpies de la plaça 
objecte de la convocatòria, i relacionats amb matèries compreses en el temari específic que figura a l’annex 1 d’aquestes bases, 
quedant a judici del tribunal el seu contingut i característiques. 
Durant el desenvolupament de les proves, les persones aspirants podran, consultar textos legals concordants en suport 
paper sense comentaris ni jurisprudència. En els supòsits pràctics es valoraran fonamentalment la capacitat de raciocini, la 
sistemàtica en el plantejament i formulació de conclusions i el coneixement i l’adequada aplicació dels continguts teòrics. En 
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el qüestionari, la correcció de les respostes.

8.4.- Valoració curricular. 
a) Experiència professional en el sector privat, degudament acreditada, en tasques d’Enginyer/a tècnic o graduat en l’àmbit 

de l’enginyeria, relacionades amb les funcions pròpies de la plaça objecte de selecció, a raó de 0.5 punts per any treballat, 
fins a un màxim de 2 punts. 

b) Experiència professional en el sector públic, degudament acreditada, en tasques d’Enginyer/a tècnic o graduat en l’àmbit 
de l’enginyeria industrial, relacionades amb les funcions pròpies de la plaça objecte de selecció, a raó de 1 punts per any 
treballat, fins a un màxim de 4 punts. En cas que la dedicació no sigui del 100%, la puntuació obtinguda pel temps treballat 
amb aquesta dedicació es puntuarà proporcionalment. 

c) Per assistència a jornades i cursos de formació realitzats en centres públics o privats de reconeguda solvència a judici del 
Tribunal i que tingui relació directa amb la plaça a cobrir, a raó de 0,01 punts per hora lectiva fins a un màxim de 2 punts. 

Per acreditar els mèrits s’haurà d’aportar fotocòpia dels títols on consti el número d’hores i dels contractes laborals o fulls de 
salari on surti reflectida la categoria professional o les característiques de les tasques desenvolupades en el lloc de treball. 

8.5.- Entrevista personal. 
Les persones aspirants que, l’òrgan de selecció consideri que, en funció de la puntuació atorgada, reuneixen les condicions per 
desenvolupar les tasques pròpies de la plaça objecte de selecció, podran ser convocades a una entrevista personal. 
Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb els membres de l’òrgan de selecció sobre qüestions vinculades al 
currículum de l’aspirant per tal de determinar els valors professionals que millor s’adeqüin a les places convocades. Aquesta 
prova no serà eliminatòria i tindrà una puntuació màxima de 3 punts. 
La puntuació final de cada persona aspirant serà la suma de les puntuacions obtingudes en les diferents fases. L’ordre d’actuació 
dels aspirants en aquells exercicis que no es puguin fer conjuntament, serà l’alfabètic. Els aspirants que no compareguin a 
la convocatòria pel desenvolupament dels exercicis o proves a realitzar al lloc, data i hora que s’assenyali, seran exclosos, 
malgrat que hagi estat per causes justificades. 

9.- PROPOSTA DE NOMENAMENT. 

Finalitzat el procés selectiu, l’òrgan de selecció realitzarà la proposta a l’òrgan competent pel nomenament de la persona que 
hagi obtingut la millor puntuació. 
En el cas d’empat en la puntuació de dos o més aspirants, l’ordre definitiu s’establirà, en primer lloc, a favor de la persona 
que hagi obtingut la puntuació més alta en l’exercici pràctic i, si tot i així persistís l’empat, se situarà en número superior de 
la llista l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en l’apartat b) de la valoració curricular (experiència professional). 
Les persones que hagin superat totes les proves del procés selectius i no puguin ser aprovades per excedir del nombre de 
places convocades, constituiran, per ordre de puntuació, una borsa de treball per cobrir possibles incidències de personal 
d’aquesta categoria. 
La Corporació podrà deixar sense efecte el nomenament/contractació si transcorreguts 6 mesos des de l’inici de la prestació 
de serveis es produeix una manifesta manca d’idoneïtat de la persona contractada per al desenvolupament de les funcions 
pròpies de la plaça, considerant aquest període com a part integrant del procés selectiu. 

10.- RÈGIM DE RECURSOS. 

Aquestes bases i els actes administratius o acords de l’òrgan de selecció que se’n derivi de la seva aplicació, podran ser 
recorregudes per les persones interessades en els termes que estableix la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 

ANNEX 1: TEMARI. 

TEMARI GENERAL

1.  La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. 
2.  Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. 

El Tribunal de Comptes. 
3.  El Govern: funcions, potestats i composició. Designació i remoció del Govern i del president. Relacions del Govern amb 

les Corts Generals. La delegació legislativa en favor del Govern. 
4.  El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial. El Consell General del Poder judicial. El Ministeri Fiscal. El 

Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
5.  Organització territorial de l’Estat. L’Administració Pública a l’ordenament espanyol. Tipologia de les administracions 
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públiques.
6.  L’Estatut de Catalunya: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. La Generalitat de Catalunya i els seus 

òrgans de Govern. 
7.  El règim local espanyol. Principis i regulació jurídica. Competències dels ens locals.  
8.  Organització política i executiva municipal. 
9.  El personal al servei de les administracions públiques. La selecció del personal. Situacions administratives del personal. 

Drets i deures dels funcionaris. Règim retributiu 
10.  Les fonts del Dret Administratiu. El Reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentària. 
11.  El procediment administratiu. Fases del procediment. L’acte administratiu: concepte, classes i eficàcia. Recursos 

administratius. 
12.  Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa i la gestió indirecta. Les empreses públiques.

TEMARI ESPECIFIC

1. L’autoprotecció. Procediment d’aprovació d’un pla d’autoprotecció. El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

2. Els espectacles públics i les activitats recreatives. La tramitació dels espectacles públics i activitats extraordinàries. 
Requisits i obligacions que han de complir els establiments, els espectacles i les activitats recreatives. Règims d’intervenció 
administrativa. La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, 
i el Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament que la desenvolupa. 

3. Llei de Prevenció i Control de les Activitats (LPCA). Tipus d’activitats, procediments de tramitació. Inspeccions inicials i 
periòdiques. Activitats recreatives i espectacles públics. Normativa d’aplicació. 

4. La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.
5. L’accessibilitat. La llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. Classificació d’activitats en establiments d’ús públic i 

aplicació del Decret 135/1995 i el DB-SUA. Ajust raonable i aplicació de les Taules TAAC.
6. L’ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i 

no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
7. Els projectes d’obres. Avantprojectes i estudis previs. Estructura del projecte. Memòria, plànols i plecs de condicions. El 

plec de clàusules administratives, generals i particulars. Pressupostos, estat d’amidaments. Informes de projectes. 
8. El reglament d’obres, activitats i Serveis dels ens locals. Llicencies i d’altres actes de control preventiu. El procediment per 

a l’atorgament de llicencies. Denuncies. Procediment sancionador. 
9. Classes i condicions dels usos admesos segons les claus urbanístiques al municipi de Castell-Platja d’Aro, establerts en 

els capítols 4 i 5 de la memòria del POUM de Castell-Platja d’Aro, aprovat definitivament per acords de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona de 26 de gener de 2017 i de 2 de març de 2017, publicats en el DOGC núm. 7341, de 31 
de març de 2017

10. Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Supòsits sotmesos al 
control preventiu. Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 

11. Condicionament tècnic acústic de les instal·lacions. Normativa bàsica i generalitats. Nocions bàsiques d’acústica i 
mediacions fonomètriques als edificis. Codi tècnic de l’edificació. Document basic HR de Protecció contra el soroll. 

12. Protecció contra la contaminació acústica, Llei 16/2002, de 28 de juny (DOGC 3407 de 12/06/2001). 
13. Ordenança per a la millora de la qualitat sonora ambiental de Castell-Platja d’Aro
14. Mesures d’eficiència energètica, d’estalvi i altres criteris ambientals a incorporar als diferents edificis i instal·lacions 

municipals. Criteris generals per a l’estalvi energètic en els edificis i en les instal·lacions publiques. L’energia reactiva. Codi 
tècnic de l’edificació: Document basic HE estalvi d’energia i secció HE 1 limitació de la demanda energètica. Auditories 
energètiques. 

15. Instal·lacions elèctriques. Conceptes. Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions complementaries: Instal·lacions 
d’enllaç. Instal·lacions interiors o receptores. Proteccions. Verificacions, aplicat a les diferents tipologies d’edificis 
municipals. Instal·lacions elèctriques en locals de publica concurrència, locals de característiques especials i amb risc 
d’incendi o explosió. Prescripcions particulars. 

16. Instal·lacions d’enllumenat públic. Criteris bàsics de dimensionat de les instal·lacions. Quadres de protecció, mesura i 
control. Elements bàsics de les instal·lacions. Proteccions contra contactes directes i indirectes. Normativa d’aplicació. 

17. Reglament d’Eficiència Energètica de les Instal·lacions d’Enllumenat Exterior. Contaminació lluminosa. Normativa 
d’aplicació. 

18. Subministrament elèctric i de gas natural. Estructura del mercat energètic. Tarifes d’accés. Distribució i comercialització. 
Nous subministraments. Procediment de contractació. Mesura i control dels consums. Optimització de tarifes segons 
tipologia d’edificis. Maxímetre. Energia reactiva i millora del factor de potencia. 

19. Instal·lacions d’aigua calenta sanitària (ACS). Càlcul i disseny. Tipus d’instal·lacions. Normativa d’aplicació. Legionel·la: 
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prevenció i control. Instal·lacions afectades. Normativa d’aplicació i protocols d’actuació. 
20. Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials. Instal·lació de comptadors 

de gas. Ventilació i evacuació dels gasos de combustió en aparell de gas. 
21. Elements essencials que integren el sanejament d’una població. Classificació, criteris de disseny. Tècniques per a reduir 

els cabals d’aigua d’escolament a evacuar. Xarxes de clavegueram: sistemes i elements. Càlculs del drenatge superficial i 
càlculs del cabal produït per les aigües residuals. Dimensionat de col·lectors. 

22. El subministrament d’aigües: xarxes de distribució, tipus, materials, avaluació de necessitats, captacions, impulsions. 
Reutilització de l’aigua residual. Processos de tractament d’aigües residuals urbanes. 

23. Ordenança tècnica reguladora per a la instal·lació d’aparells d’aire condicionat visibles des de la via pública o instal·lats a 
l’aire lliure, publicada al BOP de Girona núm. 108 del 7 de juny del 2006.

24. El Decret 1/2009, del 22 de desembre, d’Ordenació dels equipaments comercials. 
25. El Decret 130/2003, de 13 de maig, d’aprovació del Reglament dels serveis públics de sanejament.
26. El Decret 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
27. Elaboració i direcció d’estudis de seguretat i salut: elaboració i contingut mínim. El pla de seguretat i salut.
28. El municipi. Definició i elements del municipi. Regulació legal. Organització del municipi i atribucions de cada òrgan. 
29. Competències del municipi. 
30. Els contractes del sector públic. Tipologia i característiques essencials. L’expedient de contractació. La selecció del 

contractista. Adjudicació, formalització i execució del contracte. 
31. Legislació en matèria d’aigües. Tractament que dóna a les aigües subterrànies. Aspectes econòmics.
32. El manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram, plantejament general. Sistemes. Repercussió econòmica.
33. Contractes de manteniment de la xarxa de clavegueram amb empreses privades. Trets bàsics de plecs de condicions. 

Coordinació i direcció de treballs.
34. Control de qualitat. Paràmetres d’aplicació en obres de clavegueram (noves o de manteniment) referenciat a tots els 

materials integrants en la seva execució.
35. Recollida i anàlisi de les dades descriptives de la xarxa de clavegueram per la formació d’un inventari i base de dades per 

la seva gestió cara a manteniment.
36. Xarxes de sanejament. Tipus de juntures i conduccions. Dimensió hidràulica i mecànica. Costos de construcció i 

conservació. Instal·lacions complementàries i especials de les xarxes de sanejament. 
37. El règim d’autorització d’abocament d’aigües residuals i la seva integració en el règim d’intervenció sobre activitats amb 

incidència ambiental. 
38. Contaminació atmosfèrica i el soroll en l’execució de l’obra pública. Prevenció, control i regulació. Emissió de contaminants 

atmosfèrics.
39. Energies renovables: l’energia eòlica. Tipus de molins de vent. Criteris de viabilitat. 
40.  Energies renovables: l’energia solar tèrmica i fotovoltaica. Aplicacions i realitzacions.
41. Transmissió de la calor. Radiació. Conducció i convecció. 
42.  Càlcul de necessitats tèrmiques a l’edifici. Consideracions a tenir en compte (tancaments, orientació, etc.). 
43. La bomba de calor. Principis de funcionament. Aplicacions. 
44. Sistemes de calefacció. Tipus de calefacció. Objecte de la calefacció i condicions que ha de complir. 
45. Conservació de l’energia en un sistema de calefacció. La regulació automàtica. Descripció. Òrgans de detecció per a la 

regulació. 
46. La seguretat de les instal·lacions de calefacció. Principals mesures. El manteniment preventiu. 
47.  El cicle frigorífic. Etapes. Diagrames representatius. 
48. Aire condicionat. Concepte. Descripció de funcionament. Sistemes més habituals. 

Castell-Platja d’Aro, 7 de febrer de 2018 

Joan Giraut Cot 
Alcalde 


