Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 9 de març de 2020,
s’han aprovat les bases específiques per cobrir una plaça d’arquitecte/a tècnic.

https://bop.diba.cat

A

Segons estableix la base 2 de les bases generals per a l’ingrés a la plantilla de personal
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, publicades al Butlletí Oficial de la Província
de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018,
el termini de presentació d’instàncies s’iniciarà dins dels 20 dies naturals des de la
darrera publicació que s’efectuarà de les bases i de la convocatòria al Butlletí Oficial de
la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i de la convocatòria al Butlletí
Oficial de l’Estat.

Pàg. 1-4

El text de l’acord de la Junta de Govern Local, és el següent:

CVE 2020009269

“Primer.- Aprovar les bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons el redactat que consta en l’Annex I, per
la cobertura definitiva d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a.
Segon.- Publicar les esmentades bases específiques al Butlletí Oficial de la Província,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, indicant el
número i la data de la publicació de les bases de les places de funcionaris.

-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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Quart.- Declarar que:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 20-3-2020

Tercer.- Notificar el present acord a la Junta de Personal.
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ANUNCI

ANNEX I
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA
PLAÇA D’ARQUITECTE/A TÈCNICS.

A

Identificació de la plaça: Arquitecte/a tècnic.

Pàg. 2-4

https://bop.diba.cat

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir d’una plaça
d’arquitecte/a tècnic, del grup de classificació A, subgrup A2, Escala d’Administració
Especial, subescala tècnica, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que
es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia
19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques
següents:
Sistema selectiu: oposició.

Estar en possessió del títol d’arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació o títol
universitari de grau equivalent.

-

Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals.

Drets d’examen:
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la
presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos
a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El
pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o
mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el número i
data de lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es
aspirants que acreditin la condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya.
A la instància s’especifica com fer l’ingrés al caixer.
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu.
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Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra
titulació equivalent.
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-

Data 20-3-2020

En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.

B

-

CVE 2020009269

Requisits específics dels aspirants:

Segon exercici: Desenvolupar 5 preguntes curtes (base 6.7).
Data realització primer exercici:

A

No serà mai abans del dia 01.05.2020

https://bop.diba.cat

Període de prova: 6 mesos.
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1. La contractació administrativa en l’esfera local. Classes de contractes. La
selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l’Administració.
2. El reglament de contractació de les administracions públiques: competències per
contractar.
3. Els requisits per a contractar amb l’Administració.
4. Preparació, adjudicació i formalització dels contractes administratius.
5. Execució i acompliment dels contractes.
6. El contracte d’obres de Conservació i Manteniment.
7. El contracte d’obres: l’expedient de contractació.
8. El contracte d’obres: el procediment d’adjudicació.
9. El contracte d’obres: formalització del contracte.
10. El contracte d’obres: l’extinció del contracte.
11. El contracte d’obres: execució.
12. El projecte d’obres. Concepte i documentació.
13. El pressupost d’obra. Les certificacions. Les liquidacions. La recepció provisional
i definitiva.
14. Aplicació del R.D. 1627/97 sobre Seguretat i Salut en obres de construcció.
Estudis de Seguretat i Salut i els Estudis Bàsics de Seguretat i Salut. Continguts
i diferències existents entre ells.
15. Sistemes estructurals. Classes.
16. El cobriment dels edificis. Tipus.
17. Els tancaments dels edificis. Classes.
18. Condicions tèrmiques i acústiques en els edificis. Normativa aplicable i
requeriments exigibles.
19. Nivell d’habitabilitat objectiva exigit als habitatges. El Certificat d’habitabilitat per
a habitatges usats.
20. L’accessibilitat dels edificis públics. Supressió de barreres arquitectòniques.
21. Prevenció d’incendis en els edificis. El foc. Protecció dels elements estructurals
contra el foc.
22. El Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Fruitós de Bages.
23. L’ordenança municipal d’activitats.
24. Els edificis públics com a estructuradors de la ciutat. Tipologia. Criteris de
localització.
25. Els serveis urbans.
26. Rehabilitació, restauració i conservació. Diferències i aplicacions.
27. Les xarxes de clavegueram. Tipologies i sistemes constructius per la recollida de
les aigües pluvials i residuals.

Pàg. 3-4

Temari específic:
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Data 20-3-2020
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(Signat i datat electrònicament)

B

Joan Carles Batanés Subirana
L’Alcalde
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28. Patologies estructurals. Classificació i causes. Interpretació de fissures.
Patologies a llarg termini. El problema de l’aluminosi com a cas especial.
29. Patologies no estructurals. Classificació i causes.
30. Patologies en els tancaments exteriors de l’edifici: Façanes, mitgeres i cobertes.
Certificats de Solidesa i estabilitat.
31. Formigó: Normativa vigent, condicions del formigó. Durabilitat. Patologies i
intervencions més freqüents en les estructures de formigó.
32. Les humitats en l’edificació: capilaritat, condensació i filtracions. Tècniques de
reparació.
33. La fusta. Patologies més freqüents. Detecció i protecció.
34. La pedra. Patologies més freqüents. Detecció i protecció. Sistemes d’intervenció.
35. Els Informes Tècnics com a eina de treball. Tipus.
36. Gestió del Projecte i del procés de construcció.
37. La importància del Llibre de l’Edifici en la gestió del Manteniment.
38. Gestió integral d’un parc immobiliari i heterogeni: La gestió del Patrimoni
Immobiliari, l’eficiència immobiliària, l’entorn legal.
39. Sistemes d’informació, gestió i control. Eines de suport a la gestió dels edificis.
40. Les TIC en la gestió d’edificis.
41. Pavimentació de calçades. Consideracions generals sobre els paviments amb
aglomerat asfàltics. Sistemes constructius, seccions tipus i mètodes de
reparació. Normativa d’aplicació.
42. La planificació del manteniment dels edificis: la gestió dels recursos humans, la
gestió dels espais.
43. Manteniment i gestió segons tipologia i usos (habitatges, equipaments públics,
equipaments administratius).
44. Pavimentació de carrers peatonals i places. Sistemes constructius, seccions
tipus i mètodes de reparació. Normativa d’aplicació.
45. Manteniment d’Edificis i instal.lacions: gestió energètica, Auditories energètiques
en edificis públics (paràmetres energètics significatius dels edificis, Estudi de
càrregues i confort tèrmic).
46. La gestió de l’execució de les obres de Manteniment: la contractació, el control
d’obra, el tractament final i la planificació de preventius.
47. El concepte de vida útil: l’edifici i els materials d’acabat.
48. El Codi Tècnic de l’Edificació: passat, present i futur de la Normativa Tècnica.”

