DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Planificació i Organització – Planificació

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l’endemà de la publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1
mes des de l’endemà de la publicació, davant del ple de la Diputació.

La secretària general,
Pilar Sánchez Peña
Tarragona, a data de la signatura electrònica

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 01/08/2022 a les 13:02:57

Pàg. 1-53

Règim de recursos:
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El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 29 de juliol de 2022, va
aprovar el “Document relatiu a l’estructura dels processos selectius derivats de
l’estabilització” i el “Document relatiu a l’estructura dels processos selectius
ordinaris” que consten adjunts a aquest anunci i, en conseqüència, va ratificar
l’acord de la Mesa General de Negociació de data 28 de juny de 2022.

| https://dipta.cat/ebop/

ANUNCI

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Document relatiu a l’estructura dels processos selectius derivats de
l’estabilització

I.- ESTRUCTURA DELS PROCESSOS SELECTIUS DERIVATS
L’ESTABILITZACIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ

DE

PUNTUACIÓ TOTAL: 100 PUNTS (60 PUNTS FASE OPOSICIÓ I 40 PUNTS
FASE DE CONCURS)
FASE OPOSICIÓ (60 punts)
Cas pràctic (60 punts)
Els aspirants hauran de resoldre un supòsit pràctic que plantejarà el Tribunal
relacionat amb el temari i amb l’àmbit funcional on es troba adscrit el lloc de
treball vinculat a la plaça objecte d’estabilització.
Tipologia:
Personal no docent:




A1/A1L/A2/A2L: cas pràctic
C1/C1L/C2/C2L : cas pràctic
AP: cas pràctic

Personal docent i de suport a la docència:
Personal docent música i art: cas pràctic/unitat didàctica
Personal docent educació especial: cas pràctic
Personal de suport a la docència educació especial: cas pràctic
És necessari obtenir un mínim de 20 punts per a poder passar a la fase de
concurs.
FASE DE CONCURS (40 punts)
1.- Mèrits professionals: 25 punts


Serveis prestats com personal funcionari interí en el cos o escala o com
personal laboral temporal en la categoria professional de l’Administració
convocant: es valorarà a raó de 0’015 punts per dia treballat.
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A1/A1L: 50 temes
A2/A2L: 40 temes
C1/C1L: 20 temes
C2/C2L: 16 temes
AP/APL: 8 temes
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NOMBRE DE TEMES PER CATEGORIES

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

2.- Mèrits acadèmics: 10 punts
a) Formació: 8 punts

Pàg. 3-53
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Es valorarà tota aquella formació que sigui transversal així com aquella
relacionada amb l’àmbit funcional on es trobi adscrita la plaça, rebuda amb el
següent barem:
Barem
Sense nombre d’hores o 0,3 punts
fins a 9 hores
De 10 a 19 hores
0,5 punts
De 20 a 39 hores
0,8 punts
De 40 a 80 hores
1 punts
Més de 81 hores
1,25 punts
Postgraus
2 punts
Mestratges
3 punts
Quan es tracti de places dels subgrups A1, A2, A1L, A2L, C1 i C1L es valorarà
també les activitats formatives impartides per l’aspirant en universitats,
organismes públics o altres centres de caràcter privat, sempre que no sigui
valorada en l’apartat d’antiguitat, en funció del nombre d’hores, i de la relació
amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb les habilitats
que aquest lloc requereix o quan es tracti de formació transversal. S’han
d’acreditar mitjançant certificats o qualsevol altre document que les acrediti.
Barem
Fins a 9 hores
0,3
De 10 a 19 hores
0,5
De 20 a 39 hores
0,8
De 40 a 80 hores
1
Més de 81 hores
1,25
Sessions en Mestratges i Postgraus
Fins a 4 hores
0,3
De 5 a 8 hores
0,5
A partir de 9 hores
0,8
En els casos que així es determini a les bases específiques es valorarà com a
mèrit els certificats d’idiomes.
En els casos que així es determini a les bases específiques es valorarà com a
mèrit estar en possessió del permís de conduir diferent del que es pugui
determinar com a requisit.
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Serveis prestats com personal funcionari interí en altres cossos o escales
o com personal laboral temporal en altres categories professional de
l’Administració convocant: es valorarà a raó de 0,010 punts per dia
treballat.
Serveis prestats com personal funcionari interí en cossos i escales o
personal laboral temporal en la categoria professional igual a la plaça que
es convoca d’altres Administracions públiques: es valorarà a raó de 0,004
punts per dia treballat.
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En el cas dels cursos d’informàtica sobre un determinat programari, només es
valorarà el corresponent a la darrera edició.
Només es tindrà en compte la formació acreditada dels darrers 15 anys, excepte
màsters, postgraus, doctorats, que tenen validesa indefinida.
b) Titulació: 1’25 punts

En el cas de l’A1/A1L:



Titulació inferior (diplomatura o CFGS) a l’exigida com a requisit que no
serveixi per adquirir la titulació presentada com a requisit, relacionada
amb el lloc de treball: 0’5 punts
Titulació d’igual nivell que l’exigida com a requisit sempre i quan no s’hagi
acreditat com a requisit de participació, relacionada amb el lloc de treball:
0’75 punts

c) Coneixements de llengua catalana: 0’75 punts


Coneixements de llengua catalana superior a l’establert com a requisit:
0’75 punts

3.- Altres mèrits:
Psicotècnic i entrevista: 5 punts
El psicotècnic inclourà preguntes relacionades amb les competències
corporatives i es complementarà amb una entrevista. En cap cas tenen caràcter
eliminatori. L’entrevista també relacionada amb les competències corporatives
podrà fer-se en format oral o per escrit en funció del nombre d’aspirants. La
puntuació del psicotècnic és de màxim 5 punts i l’entrevista és de màxim 5 punts.
La puntuació final és la mitjana d’ambdues puntuacions.
FORMA DE DIRIMIR LES SITUACIONS D’EMPAT
En cas d’empat en el resultat final del concurs oposició, aquest es dirimirà de la
manera següent:
Major puntuació cas pràctic
Major puntuació mèrits professionals
Major puntuació mèrits acadèmics: formació
Major puntuació psicotècnic i entrevista
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Titulació d’igual nivell que l’exigida com a requisit sempre i quan no s’hagi
acreditat com a requisit de participació, relacionada amb el lloc de treball:
0’5 punts
Titulació superior a l’exigida com a requisit, relacionada amb el lloc de
treball: 0’75 punts
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Per a totes les categories excepte A1/A1L:

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

PROPOSTA TEMARIS
GRUP A-A1, A-A2, A1L i A2L (no mestres ni professors)

constitucionals.

Tema 2.- La província: concepte, elements. Principis
L’organització provincial. Competències de les Diputacions.

constitucionals.

Tema 3.- Organització i funcionament de la Diputació de Tarragona. El Pla de
Mandat de la Diputació de Tarragona.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Tema 4.- El procediment administratiu comú: fases.
Tema 5.- Règim de recursos en via administrativa.
Tema 6.- La contractació al sector públic: normativa d’aplicació i classes de
contractes.
Tema 7.- La igualtat efectiva de dones i homes: normativa de referència.
Funcions dels ens locals de Catalunya en matèria d’igualtat. Els Plans d’Igualtat.
Tema 8.- La protecció de dades de caràcter personal: normativa reguladora i
principis de la protecció de dades.
Tema 9.- La transparència de l’activitat pública: normativa aplicable; obligacions
de transparència; informació subjecte al regim de transparència. Dret d’accés a
la informació pública.
Tema 10.- El funcionament electrònic del sector públic. Dret i obligació de
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. El Registre
electrònic.
Tema 11.- Classes de personal al servei de les entitats locals.
Tema 12.- Els drets i els deures del personal al servei d’una entitat local.
Tema 13.- Els recursos de les hisendes locals. Les ordenances fiscals.
Tema 14.- El pressupost local: concepte, estructura i procediment d’elaboració i
aprovació.
Els 36 temes restants seran específics de l’àmbit on es troba adscrita la
plaça.
A2/A2L: Part general: 12 temes
Tema 1.- El municipi: concepte, elements.
L’organització municipal. Competències.

Principis

constitucionals.
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Principis
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Tema 1.- El municipi: concepte, elements.
L’organització municipal. Competències.
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A1/A1L: Part general: 14 temes

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Tema 2.- La província: concepte, elements. Principis
L’organització provincial. Competències de les Diputacions.

constitucionals.

Tema 3.- Organització i funcionament de la Diputació de Tarragona. El Pla de
Mandat de la Diputació de Tarragona.

Tema 7.- La transparència de l’activitat pública: normativa aplicable; obligacions
de transparència; informació subjecte al regim de transparència. Dret d’accés a
la informació pública.
Tema 8.- El funcionament electrònic del sector públic. Dret i obligació de
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. El Registre
electrònic.
Tema 9.- Classes de personal al servei de les entitats locals.
Tema 10.- Els drets i els deures del personal al servei d’una entitat local.
Tema 11.- Els recursos de les hisendes locals.
Tema 12.- El pressupost local: concepte, estructura i procediment d’elaboració i
aprovació.
Els 28 temes restants seran específics de l’àmbit on es troba adscrita la
plaça.
GRUP C-C1/C1L (administratius, tècnic especialistes i tècnics auxiliars no
docents):
Part general: 8 temes
Tema 1.- La província: concepte,
Competències de les Diputacions.

elements.

L’organització

provincial.

Tema 2.- L’organització i funcionament de la Diputació de Tarragona. El Pla de
Mandat de la Diputació de Tarragona.
Tema 3.- El procediment administratiu comú: fases. Dret i obligació de
relacionar-se electrònicament amb l’administració. Règim de recursos en via
administrativa.
Tema 4.- La contractació al sector públic: normativa d’aplicació i classes de
contractes.
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Tema 6.- La igualtat efectiva de dones i homes: normativa de referència. Els
Plans d’Igualtat.
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Tema 5.- La contractació al sector públic: normativa d’aplicació i classes de
contractes.
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Tema 4.- El procediment administratiu comú: fases. Règim de recursos en via
administrativa.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Tema 5.- La igualtat efectiva de dones i homes: normativa de referència. Els
Plans d’Igualtat.
Tema 6.- La transparència de l’activitat pública: normativa aplicable; obligacions
de transparència; informació subjecte al regim de transparència. Dret d’accés a
la informació pública.

Tema 8.- Els recursos de les hisendes locals. El pressupost local: concepte,
estructura i procediment d’elaboració i aprovació.

Pàg. 7-53

GRUP C-C2/C2L: Part general: 5 temes
Auxiliars administratius i auxiliars tècnics
Tema 1.- La província: concepte, elements. L’organització provincial: referència a
l’organització i funcionament de la Diputació de Tarragona, Competències de les
Diputacions. El Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona.
Tema 2.- El procediment administratiu comú: fases. Dret i obligació de
relacionar-se electrònicament amb l’administració. Règim de recursos en via
administrativa.
Tema 3.- La igualtat efectiva de dones i homes: normativa de referència. Els
Plans d’Igualtat.
Tema 4.- La transparència de l’activitat pública: normativa aplicable; obligacions
de transparència; informació subjecte al regim de transparència. Dret d’accés a
la informació pública.
Tema 5.- Classes de personal al servei de les entitats locals. Els drets i els
deures del personal al servei d’una entitat local.
Els 11 temes restants seran específics de l’àmbit on es troba adscrita la
plaça
Oficials primera
Tema 1.- La província: concepte,
Competències de les Diputacions.

elements.

L’organització

provincial.

Tema 2.- La Diputació de Tarragona: organització i funcionament. El Pla de
Mandat de la Diputació de Tarragona.
Tema 3.- La igualtat efectiva de dones i homes: normativa de referència. Els
Plans d’Igualtat.
Tema 4.- Classes de personal al servei de les entitats locals.
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Els 12 temes restants seran específics de l’àmbit on es troba adscrita la
plaça
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Tema 7.- Classes de personal al servei de les entitats locals. Els drets i els
deures del personal al servei d’una entitat local.
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Tema 5.- Els drets i els deures del personal al servei d’una entitat local.
Els 11 temes restants seran específics de l’àmbit on es troba adscrita la
plaça.
GRUP AP/APL (ordenances, peons i operaris): Part general: 3 temes

Els 5 temes restants seran específics en funció de la tipologia de la plaça i
de l’àmbit on es troba adscrita la plaça.
PERSONAL DE CENTRES EDUCATIUS
EDUCACIÓ ESPECIAL: PERSONAL DE SUPORT A LA DOCÈNCIA (GRUP
A1L): Part general: 14 temes
Tema 1.- Llei estatal d'educació vigent: Principis i els fins de l'educació.
Tema 2.- Llei catalana d'educació vigent: Principis rectors del sistema educatiu
de Catalunya. Dret a l'Educació i accès al sistema educatiu. Comunitat
educativa i comunitat escolar
Tema 3.- Autonomia dels centres que presten el servei d'educació de Catalunya
en el marc de la llei catalana d'educació: Principis generals i projecte educatiu
Tema 4.- Atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu
segons normativa d'aplicació: Objecte. Escolarització en centres d'educació
especial. Serveis Educatius. Centres d'educació especial proveïdors de serveis i
recursos.
Tema 5.- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'educació:
Fins de l'educació educativa. Drets i deures de l'alumnat.
Tema 6.- Protecció i tractament de dades dels menors, normativa aplicable:
Objecte. Consentiment dels menors d'edat. Dret a l'educació digital.
Tema 7.- Normativa d'autonomia dels centres educatiu: Objecte i àmbit
d'aplicació. Coordinació docent. Avaluació de centres i avaluació de l'exercici de
la docència. Estratègies didàctiques pròpies del centre.
Tema 8.- El govern dels centres educatius de titularitat pública: normatives
aplicables.
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Tema 3.- Classes de personal al servei de les entitats locals. Els drets i els
deures del personal al servei d’una entitat local.
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Tema 2.- La igualtat efectiva de dones i homes: normativa de referència. Els
Plans d’Igualtat.
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Tema 1.- La província: concepte i competències. La Diputació de Tarragona:
organització. El Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona.
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Tema 9.- La Diputació de Tarragona: organització i funcionament. El Pla de
Mandat de la Diputació de Tarragona.
Tema 10.- Classes de personal al servei de les entitats locals. Drets i deures del
personal al servei de les entitats locals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Tema 14.- El pressupost local: concepte, estructura i procediment d’elaboració i
aprovació.
Els 36 temes restants seran específics de l’àmbit on es troba adscrita la
plaça i de la seva tipologia.
EDUCACIÓ ESPECIAL: PERSONAL DE SUPORT A LA DOCÈNCIA,
MESTRES I MESTRES DE TALLER (GRUP A2L): Part general: 12 temes
Tema 1.- Llei estatal d'educació vigent: Principis i els fins de l'educació.
Tema 2.- Llei catalana d'educació vigent: Principis rectors del sistema educatiu
de Catalunya. Dret a l'Educació i accés al sistema educatiu. Comunitat
educativa i comunitat escolar
Tema 3.- Atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu
segons normativa d'aplicació: Objecte. Escolarització en centres d'educació
especial. Serveis Educatius. Centres d'educació especial proveïdors de serveis i
recursos.
Tema 4.- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'educació:
Fins de l'educació educativa. Drets i deures de l'alumnat.
Tema 5.- Protecció i tractament de dades dels menors, normativa aplicable:
Objecte. Consentiment dels menors d'edat. Dret a l'educació digital.
Tema 6.- Normativa d'autonomia dels centres educatiu: Objecte i àmbit
d'aplicació. Coordinació docent. Avaluació de centres i avaluació de l'exercici de
la docència. Estratègies didàctiques pròpies del centre.
Tema 7.- La Diputació de Tarragona: organització i funcionament. El Pla de
Mandat de la Diputació de Tarragona.
Tema 8.- Classes de personal al servei de les entitats locals. Drets i deures del
personal al servei de les entitats locals.
Tema 9.- La igualtat efectiva de dones i homes: normativa de referència.
Funcions dels ens locals de Catalunya en matèria d’igualtat. Els Plans d’Igualtat.
8
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Tema 13.- La contractació al sector públic: normativa d’aplicació i classes de
contractes.
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Tema 12.- El procediment administratiu comú: fases. Règim de recursos en via
administrativa.
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Tema 11.- La igualtat efectiva de dones i homes: normativa de referència.
Funcions dels ens locals de Catalunya en matèria d’igualtat. Els Plans d’Igualtat.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Tema 10.- El procediment administratiu comú: fases. Règim de recursos en via
administrativa.
Tema 11.- La contractació al sector públic: normativa d’aplicació i classes de
contractes.

Els 28 temes restants seran específics de l’àmbit on es troba adscrita la
plaça i de la seva tipologia.
EDUCACIÓ ESPECIAL : TÈCNICS AUXILIAR ESPECIALISTES (FUNCIONS
DOCENTS) (GRUP C1L): Part general: 8 temes

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Tema 1.- Llei estatal d'educació vigent: Principis i els fins de l'educació.
Tema 2.- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'educació:
Fins de l'educació educativa. Drets i deures de l'alumnat.
Tema 3.- Normativa d'autonomia dels centres educatiu: Objecte i àmbit
d'aplicació. Coordinació docent. Avaluació de centres i avaluació de l'exercici de
la docència. Estratègies didàctiques pròpies del centre.
Tema 4.- L’organització i funcionament de la Diputació de Tarragona. El Pla de
Mandat de la Diputació de Tarragona.
Tema 5.- El procediment administratiu comú: fases. Règim de recursos en via
administrativa.
Tema 6.- La igualtat efectiva de dones i homes: normativa de referència. Els
Plans d’Igualtat.
Tema 7.- Classes de personal al servei de les entitats locals. Els drets i els
deures del personal al servei d’una entitat local.
Tema 8.- El pressupost local: concepte, estructura i procediment d’elaboració i
aprovació.
Els 12 temes restants seran específics de l’àmbit on es troba adscrita la
plaça i de la seva tipologia.
EDUCACIÓ ESPECIAL: EDUCADORS (GRUP C1L): Part general: 8 temes
Tema 1.- Llei estatal d'educació vigent: Principis i els fins de l'educació.
Tema 2.- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'educació:
Fins de l'educació educativa. Drets i deures de l'alumnat.
Tema 3.- Normativa d'autonomia dels centres educatiu: Objecte i àmbit
d'aplicació. Coordinació docent. Avaluació de centres i avaluació de l'exercici de
la docència. Estratègies didàctiques pròpies del centre.
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Tema 12.- El pressupost local: concepte, estructura i procediment d’elaboració i
aprovació.
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Tema 4.- L’organització i funcionament de la Diputació de Tarragona. El Pla de
Mandat de la Diputació de Tarragona.
Tema 5.- El procediment administratiu comú: fases. Règim de recursos en via
administrativa.

Tema 7.- Classes de personal al servei de les entitats locals. Els drets i els
deures del personal al servei d’una entitat local.
Tema 8.- El pressupost local: concepte, estructura i procediment d’elaboració i
aprovació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Els 12 temes restants seran específics de l’àmbit on es troba adscrita la
plaça i de la seva tipologia.
EDUCACIÓ ESPECIAL: AUXILIARS D’EDUCACIÓ ESPECIAL I MONITORS
(GRUP C2L): Part general: 5 temes
Tema 1.- Llei estatal d'educació vigent: Principis i els fins de l'educació.
Tema 2.- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'educació:
Fins de l'educació educativa. Drets i deures de l'alumnat.
Tema 3.- L’organització i funcionament de la Diputació de Tarragona. El Pla de
Mandat de la Diputació de Tarragona.
Tema 4.- La igualtat efectiva de dones i homes: normativa de referència. Els
Plans d’Igualtat.
Tema 5.- Classes de personal al servei de les entitats locals. Els drets i els
deures del personal al servei d’una entitat local.
Els 11 temes restants seran específics de l’àmbit on es troba adscrita la
plaça i de la seva tipologia.
MÚSICA: PROFESSORS (GRUP A1L): Part general: 14 temes
Tema 1.- Llei estatal d'educació vigent: Principis i els fins de l'educació.Principis
dels ensenyaments artístics.
Tema 2.- Llei catalana d'educació vigent: Principis rectors del sistema educatiu
de Catalunya. Dret a l'Educació i accés al sistema educatiu. Comunitat
educativa i comunitat escolar. Ensenyaments artístics. Avaluació i prospectiva.
Tema 3.- Autonomia dels centres que presten el servei d'educació de Catalunya
en el marc de la llei catalana d'educació: Principis generals i projecte educatiu
Tema 4.- Normativa vigent de la regulació de les Escoles de Música a Catalunya:
Objectius. Programes d'ensenyament de les Escoles de Música.
10
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Tema 6.- La igualtat efectiva de dones i homes: normativa de referència. Els
Plans d’Igualtat.
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Tema 5.- Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l’ordenació
curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la
prova d'accés: Estructura dels ensenyaments professionals de música. Objectiu.
Currículum. Projecte curricular del centre. Proves d'accés.
Tema 6.- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'educació:
Fins de l'educació educativa. Drets i deures de l'alumnat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Tema 8.- Normativa d'autonomia dels centres educatius: Objecte i àmbit
d'aplicació. Coordinació docent. Avaluació de centres i avaluació de l'exercici de
la docència. El govern dels centres educatius de titularitat pública: normatives
aplicables.
Tema 9.- La Diputació de Tarragona: organització i funcionament. El Pla de
Mandat de la Diputació de Tarragona.
Tema 10.- Classes de personal al servei de les entitats locals. Drets i deures del
personal al servei de les entitats locals.
Tema 11.- La igualtat efectiva de dones i homes: normativa de referència.
Funcions dels ens locals de Catalunya en matèria d’igualtat. Els Plans d’Igualtat.
Tema 12.- El procediment administratiu comú: fases. Règim de recursos en via
administrativa.
Tema 13.- La contractació al sector públic: normativa d’aplicació i classes de
contractes.
Tema 14.- El pressupost local: concepte, estructura i procediment d’elaboració i
aprovació.
Els 36 temes restants seran específics de l’àmbit on es troba adscrita la
plaça i de la seva tipologia.
ART: PROFESSORS (GRUP A1L): Part general: 14 temes
Tema 1.- Llei estatal d'educació vigent: Principis i els fins de l'educació.
Professorat dels ensenyaments artístics.
Tema 2.- Llei catalana d'educació vigent: Principis rectors del sistema educatiu
de Catalunya. Dret a l'Educació i accés al sistema educatiu. Comunitat
educativa i comunitat escolar.
Tema 3.- Autonomia dels centres que presten el servei d'educació de Catalunya
en el marc de la llei catalana d'educació: Principis generals i projecte educatiu.
Tema 4.- Ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i
disseny: normativa aplicable.
Tema 5.- Autonomia dels centres que presten el servei d'educació de Catalunya
en el marc de la llei catalana d'educació: Principis generals i projecte educatiu.
11
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Tema 7.- Protecció i tractament de dades dels menors, normativa aplicable:
Objecte. Consentiment dels menors d'edat. Dret a l'educació digital.
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Tema 6.- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'educació:
Fins de l'educació educativa. Drets i deures de l'alumnat.

Tema 8.- Normativa d'autonomia dels centres educatius: Objecte i àmbit
d'aplicació. Coordinació docent. Avaluació de centres i avaluació de l'exercici de
la docència. El govern dels centres educatius de titularitat pública: normatives
aplicables.
Tema 9.- La Diputació de Tarragona: organització i funcionament. El Pla de
Mandat de la Diputació de Tarragona.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Tema 10.- Classes de personal al servei de les entitats locals. Drets i deures del
personal al servei de les entitats locals.
Tema 11.- La igualtat efectiva de dones i homes: normativa de referència.
Funcions dels ens locals de Catalunya en matèria d’igualtat. Els Plans d’Igualtat.
Tema 12.- El procediment administratiu comú: fases. Règim de recursos en via
administrativa.
Tema 13.- La contractació al sector públic: normativa d’aplicació i classes de
contractes.
Tema 14.- El pressupost local: concepte, estructura i procediment d’elaboració i
aprovació.
Els 36 temes restants seran específics de l’àmbit on es troba adscrita la
plaça i de la seva tipologia.
ART: MESTRES DE TALLER (GRUP A2L): Part general: 12 temes
Tema 1.- Llei estatal d'educació vigent: Principis i els fins de l'educació.
Professorat dels ensenyaments artístics.
Tema 2.- Llei catalana d'educació vigent: Principis rectors del sistema educatiu
de Catalunya. Dret a l'Educació i accés al sistema educatiu. Comunitat
educativa i comunitat escolar.
Tema 3.- Autonomia dels centres que presten el servei d'educació de Catalunya
en el marc de la llei catalana d'educació: Principis generals i projecte educatiu.
Tema 4.- Ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i
disseny: normativa aplicable.
Tema 5.- Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'educació:
Fins de l'educació educativa. Drets i deures de l'alumnat.
Tema 6.- Normativa d'autonomia dels centres educatius: Objecte i àmbit
d'aplicació. Coordinació docent. Avaluació de centres i avaluació de l'exercici de
12
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Tema 7.- Protecció i tractament de dades dels menors, normativa aplicable:
Objecte. Consentiment dels menors d'edat. Dret a l'educació digital.
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la docència. El govern dels centres educatius de titularitat pública: normatives
aplicables
Tema 7.- La Diputació de Tarragona: organització i funcionament. El Pla de
Mandat de la Diputació de Tarragona.

Tema 9.- La igualtat efectiva de dones i homes: normativa de referència.
Funcions dels ens locals de Catalunya en matèria d’igualtat. Els Plans d’Igualtat.
Tema 10.- El procediment administratiu comú: fases. Règim de recursos en via
administrativa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Tema 11.- La contractació al sector públic: normativa d’aplicació i classes de
contractes.
Tema 12.- El pressupost local: concepte, estructura i procediment d’elaboració i
aprovació.
Els 28 temes restants seran específics de l’àmbit on es troba adscrita la
plaça i de la seva tipologia.
ART: TÈCNICS AUXILIARS ESPECIALISTES (GRUP C1L): Part general: 8
temes
Tema 1.- Llei estatal d'educació vigent: Principis i els fins de l'educació.
Professorat dels ensenyaments artístics.
Tema 2.- Ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i
disseny: normativa aplicable.
Tema 3.- Normativa d'autonomia dels centres educatius: Objecte i àmbit
d'aplicació. Coordinació docent. Avaluació de centres i avaluació de l'exercici de
la docència. El govern dels centres educatius de titularitat pública: normatives
aplicables.
Tema 4.- L’organització i funcionament de la Diputació de Tarragona. El Pla de
Mandat de la Diputació de Tarragona.
Tema 5.- El procediment administratiu comú: fases. Règim de recursos en via
administrativa.
Tema 6.- La igualtat efectiva de dones i homes: normativa de referència. Els
Plans d’Igualtat.
Tema 7.- Classes de personal al servei de les entitats locals. Els drets i els
deures del personal al servei d’una entitat local.
Tema 8.- El pressupost local: concepte, estructura i procediment d’elaboració i
aprovació.
Els 12 temes restants seran específics de l’àmbit on es troba adscrita la
plaça i de la seva tipologia.
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Tema 8.- Classes de personal al servei de les entitats locals. Drets i deures del
personal al servei de les entitats locals.
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II.- ESTRUCTURA DELS PROCESSOS SELECTIUS DERIVATS
L’ESTABILITZACIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS

DE

PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts




Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51



Serveis prestats com personal funcionari interí en el cos o escala o com
personal laboral temporal en la categoria professional de l’Administració
convocant: es valorarà a raó de 0’030 punts per dia treballat.
Serveis prestats com personal funcionari interí en altres cossos o escales
o com personal laboral temporal en altres categories professional de
l’Administració convocant: es valorarà a raó de 0,020 punts per dia
treballat.
Serveis prestats com personal funcionari interí en cossos i escales o
personal laboral temporal en la categoria professional igual a la plaça que
es convoca d’altres Administracions públiques: es valorarà a raó de 0,008
punts per dia treballat.

2.- Mèrits acadèmics: 40 punts
a) Formació: 30 punts
Es valorarà tota aquella formació que sigui transversal així com aquella
relacionada amb l’àmbit funcional on es trobi adscrita la plaça, rebuda amb el
següent barem:
Barem
Sense nombre d’hores o 0,5 punts
fins a 9 hores
De 10 a 19 hores
1 punt
De 20 a 39 hores
2 punts
De 40 a 80 hores
3 punts
Més de 81 hores
4 punts
Postgraus
6 punts
Mestratges
7 punts
Quan es tracti de places dels subgrups A1, A2, A1L, A2L, C1 i C1L es valorarà
també les activitats formatives impartides per l’aspirant en universitats,
organismes públics o altres centres de caràcter privat, sempre que no sigui
valorada en l’apartat d’antiguitat, en funció del nombre d’hores, i de la relació
amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb les habilitats
que aquest lloc requereix o quan es tracti de formació transversal. S’han
d’acreditar mitjançant certificats o qualsevol altre document que les acrediti.
Barem
Fins a 9 hores
0,5 punts
De 10 a 19 hores
1 punt
De 20 a 39 hores
2 punts
De 40 a 80 hores
3 punts
Més de 81 hores
4 punts
Sessions en Mestratges i Postgraus
Fins a 4 hores
0,5 punts
14
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1.- Mèrits professionals: 55 punts

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

De 5 a 8 hores
A partir de 9 hores

1punt
2 punts

En els casos que així es determini a les bases específiques es valorarà com a
mèrit els certificats d’idiomes.

En el cas dels cursos d’informàtica sobre un determinat programari, només es
valorarà el corresponent a la darrera edició.
Només es tindrà en compte la formació acreditada dels darrers 15 anys, excepte
màsters, postgraus, doctorats, que tenen validesa indefinida.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

b) Titulació: 6 punts
Per a totes les categories excepte A1/A1L:



Titulació d’igual nivell que l’exigida com a requisit sempre i quan no s’hagi
acreditat com a requisit de participació, relacionada amb el lloc de treball:
2 punts
Titulació superior a l’exigida com a requisit, relacionada amb el lloc de
treball: 4 punts

En el cas de l’A1/A1L:



Titulació inferior (diplomatura o CFGS) a l’exigida com a requisit que no
serveixi per adquirir la titulació presentada com a requisit, relacionada
amb el lloc de treball: 2 punts
Titulació d’igual nivell que l’exigida com a requisit sempre i quan no s’hagi
acreditat com a requisit de participació, relacionada amb el lloc de treball:
4 punts

c) Coneixements de llengua catalana: 4 punts


Coneixements de llengua catalana superior a l’establert com a requisit: 4
punts

3.- Altres mèrits:
Psicotècnic i entrevista: 5 punts
El psicotècnic inclourà preguntes relacionades amb les competències
corporatives i es complementarà amb una entrevista. En cap cas tenen caràcter
eliminatori. L’entrevista també relacionada amb les competències corporatives
podrà fer-se en format oral o per escrit en funció del nombre d’aspirants. La
puntuació del psicotècnic és de màxim 5 punts i l’entrevista és de màxim 5 punts.
La puntuació final és la mitjana d’ambdues puntuacions.
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En els casos que així es determini a les bases específiques es valorarà com a
mèrit estar en possessió del permís de conduir diferent del que es pugui
determinar com a requisit.
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FORMA DE DIRIMIR LES SITUACIONS D’EMPAT
En cas d’empat en el resultat final del concurs, aquest es dirimirà de la manera
següent:
Major puntuació mèrits professionals
Major puntuació mèrits acadèmics: formació
Major puntuació psicotècnic i entrevista

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Els aspirants que no superin el corresponent procés selectiu formaran part d’una
borsa de treball específica d’estabilització en els termes que s’acordin.
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III.- BORSES DE TREBALL

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Document relatiu a l’estructura dels processos selectius ordinaris
Tipologia de proves, puntuacions, temaris comuns, mèrits i barems
(annex ordinari)

Concurs oposició (85 punts)
1.1.- Fase oposició: 60 punts

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Totes les proves són eliminatòries
a) Preguntes curtes relacionades amb la primera part del temari (matèries
comuns) Puntuació: màxim 10 punts. És necessari obtenir 5 punts per a superar
la prova.
b) Tema de caràcter general i transversal de la 2a part del temari que abastarà
dos o més temes del temari (matèries específiques): El Tribunal
discrecionalment decidirà si procedeix la lectura de l’exercici per part dels
aspirants.

-

Durada: màxim 2 hores
Puntuació: màxim 20 punts. S’haurà d’obtenir una puntuació mínima
de 10 punts per superar l’exercici.

c) Resolució d’un supòsit pràctic per escrit i posterior lectura o defensa davant
el Tribunal qui podrà fer preguntes.

-

Durada: mínim 1 hora per a la redacció. El Tribunal disposarà d’un
màxim de 10 minuts per a fer les preguntes que consideri sobre la
resolució del supòsit pràctic.
Puntuació: màxim 30 punts. S’haurà d’obtenir una puntuació mínima
de 15 punts per superar l’exercici.

En Bases específiques s’establirà el tipus de prova.
d) Prova de català/castellà: APTE o no APTE.
1.2.- Fase de concurs: màxim 25 punts
Psicotècnic i entrevista (màxim 5 punts)
El psicotècnic inclourà preguntes relacionades amb les competències
corporatives i es complementarà amb una entrevista. En cap cas tindran
caràcter eliminatori.
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1.- GRUP A-A1 i A2 TAG I TAE i A1L i A2L

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Valoració de mèrits:

- Administració pública: Es puntua 0,4 per any complet o fracció mensual que
proporcionalment li correspongui en places relacionades amb el que es
convoca i 0,2 per any complet o fracció mensual que proporcionalment li
correspongui en places no relacionades amb la que es convoca.
- Empresa privada: Es puntua 0,10 per any complet o fracció mensual que
proporcionalment li correspongui en llocs relacionats amb el que es convoca.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

b) Formació i perfeccionament (màxim 8 punts)
Formació rebuda: Es tindran en compte les activitats formatives dels darrers
15 anys directament relacionades amb la plaça o de caràcter transversal,
llevat dels postgraus i màsters relacionats amb la plaça que no tenen data de
caducitat.
Sense nombre d’hores i fins a 9 hores
0,05 punts
De 10 a 19 hores
0,15 punts
De 20 a 39 hores
0,25 punts
De 40 a 80 hores
0,35 punts
De 81 h en endavant
0,45 punts
Postgraus
0,75 punts
Màsters
1,50 punts
Formació impartida: en universitats, organismes públics o altres centres
privats de reconegut prestigi sempre que no sigui valorada en l'apartat
antiguitat amb el següent barem:
Fins a deu hores....................................
A partir d’11 hores i fins a 20 .................... .
A partir de 21 hores...............................

0,10 punts
0,20 punts
0,35 punts

Sessions en Màsters i Postgraus:
Fins a 4 hores........................................
De 5 a 8 hores.......................................
A partir de 9 hores.................................

0,20 punts
0,35 punts
0,50 punts

c) Titulacions acadèmiques diferents a les aportades com a requisit (màxim 2
punts)
A1
Llicenciatura o grau directament relacionada amb la
plaça
2 punts
Llicenciatura o grau no relacionada directament amb
0,50 punts
la plaça
Diplomatura directament relacionada amb la plaça
0,50 punts
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a) Experiència (màxim 9 punts)

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

A2

-

Llicenciatura o grau directament relacionada amb la
plaça
Llicenciatura o grau no relacionada directament amb
la plaça
Diplomatura directament relacionada amb la plaça
Diplomatura no relacionada amb la plaça

d) Coneixements de llengua catalana: màxim 1 punt
Nivell superior de català
Altres relacionats amb la plaça

2 punts
0,50 punts
0,50 punts
0,25 punts
1 punt
0,25 punts
cadascun

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

EN PROMOCIONS INTERNES:
Estaran exempts de la primera prova.
Faran tema de caràcter general i transversal que abastarà dos o més temes del
temari (matèries específiques)
Un cas pràctic a escollir entre dos amb diàleg amb el Tribunal
No hi haurà ni psicotècnic ni entrevista
La puntuació serà la següent: Tema general 25 punts i pràctic 35 punts. La fase
de concurs en la PI valdrà un màxim de 20 punts com sigui que no hi ha la prova
psicotècnica ni l’entrevista.
TEMARIS
MATÈRIES COMUNES
Cal respectar el contingut previst al RD 896/1991
RD 896/1991 Matèries comunes: Constituiran, almenys, una cinquena part
d’aquest contingut i versaran necessàriament sobre:
a) Constitució espanyola.
b) Organització de l’Estat.
c) Estatut d’autonomia.
d) Règim local.
e) Dret administratiu general.
f) Hisenda pública i Administració tributària.
A1/A1L 18 temes
Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978: procediment d’elaboració i
aprovació, principis generals i estructura. La reforma de la Constitució.
Tema 2.- La Corona. Les Corts generals: organització i competències. La
potestat legislativa: classes de lleis. La delegació legislativa en favor del
Govern.
Tema 3.- L'ordenament jurídic comunitari: dret originari i dret derivat. Aplicació
i eficàcia del dret comunitari en els Estats membres. El sistema institucional
comunitari.
3
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-

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Tema 4.- El govern: organització i competències. La potestat executiva.
Tema 5.- El poder judicial: l’organització judicial espanyola.
Tema 6.- Organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Tema 8.- La Comunitat autònoma de Catalunya: via d’accés. Competències de
la Generalitat. Les institucions de la Generalitat. L’Estatut d’Autonomia de
Catalunya: procediment d’elaboració i aprovació. Estructura i principis generals.
Tema 9.- El règim local espanyol: origen i evolució història. Principis
constitucionals. Principal normativa en matèria de règim local.
Tema 10.- Les entitats locals 1: el municipi: concepte, elements. Principis
constitucionals.
Tema 11.-Les entitats locals 2: la província: concepte, elements. Principis
constitucionals.
Tema 12.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú:
objecte, àmbit d’aplicació i estructura. L’interessat en el procediment.
Tema 13.- La Llei 40/2015,d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic:
objecte, àmbit d’aplicació i estructura. Dels òrgans de l’Administració pública.
Tema 14.- Funcionament electrònic del sector públic. Les relacions
electròniques entre les administracions públiques.
Tema 15.- La Llei reguladora de les hisendes locals: objecte, àmbit d’aplicació,
principis generals, estructura. Els recursos de les hisendes locals.
Tema 16.- La protecció de dades de caràcter personal: normativa reguladora i
principis de la protecció de dades.
Tema 17.- La normativa reguladora d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics.
Tema 18.- Els tributs locals: normativa reguladora. Classes. Normes generals i
la imposició i ordenació dels tributs locals.
A2/A2L 12 temes
Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978: procediment d’elaboració i
aprovació, principis generals i estructura. La reforma de la Constitució.
Tema 2.- La Corona. Les Corts generals: organització i competències. La
potestat legislativa: classes de lleis. La delegació legislativa en favor del
Govern.
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Tema 7.- Les Comunitats autònomes: vies d’accés a l’autonomia. Règim
competencial. Els Estatuts d’Autonomia.
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Tema 3.- El govern: organització i competències. La potestat executiva.
Organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat.
Tema 4.- El poder judicial: l’organització judicial espanyola.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Tema 6.- Les Comunitats autònomes: vies d’accés a l’autonomia. Règim
competencial. Els Estatuts d’Autonomia. Referència a la Comunitat Autònoma
de Catalunya: via d’accés, competències, institucions. L’estatut d’autonomia de
Catalunya.
Tema 7.- El règim local espanyol: origen i evolució història. Principis
constitucionals. Principal normativa en matèria de règim local. El municipi:
concepte, elements. La província: concepte, elements.
Tema 8.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú:
objecte, àmbit d’aplicació i estructura. L’interessat en el procediment.
Tema 9.- La Llei 40/2015,d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic:
objecte, àmbit d’aplicació i estructura. Dels òrgans de l’Administració pública.
Tema 10.- La Llei reguladora de les hisendes locals: objecte, àmbit d’aplicació,
principis generals, estructura. Els recursos de les hisendes locals.
Tema 11.- La protecció de dades de caràcter personal: normativa reguladora i
principis de la protecció de dades.
Tema 12.- La normativa reguladora d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics. El funcionament electrònic del sector públic. Les relacions
electròniques entre les administracions públiques.
MATÈRIES ESPECÍFIQUES
RD 896/1991
En les proves selectives per a l’accés a l’escala d’administració general, dues
cinquenes parts de temes del programa desenvoluparan en profunditat alguna
o algunes de les matèries comunes enunciades. Les dues cinquenes parts
restants versaran sobre matèries relacionades directament amb les funcions
encomanades amb caràcter habitual a les persones membres de la respectiva
escala, subescala o classe de personal funcionari.
Si es tracta de proves selectives per a l’accés a l’escala d’administració
especial, els programes contindran quatre cinquenes parts de matèries que
permetin determinar la capacitat professional de les persones aspirants, segons
l’escala, subescala o classe de personal funcionari de què es tracti, així com la
normativa específica relacionada amb les funcions a exercir.
En el cas de l’A1/A1L: 72 temes
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Tema 5.- L'ordenament jurídic comunitari: dret originari i dret derivat. Aplicació
i eficàcia del dret comunitari en els Estats membres. El sistema institucional
comunitari.
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En el cas de l’A2/A2L: 48 temes
2.-GRUP C-C1/C1L (administratius i tècnics especialistes o tècnics
auxiliars)

2.1.- Fase oposició: màxim 60 punts
Totes les proves són eliminatòries

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

a) Preguntes curtes relacionades amb la primera part del temari (matèries
comuns) Puntuació: màxim 10 punts. És necessari obtenir 5 punts per a superar
la prova.
b) Tema de caràcter general i transversal de la 2a part del temari que abastarà
dos o més temes del temari (matèries específiques):
- Durada: màxim 2 hores per redactar el tema. El Tribunal
discrecionalment decidirà si procedeix la lectura de l’exercici per part
dels aspirants.
- Puntuació: màxim 20 punts. S’haurà d’obtenir una puntuació mínima
de 10 punts per superar l’exercici.
c) Resolució d’un supòsit pràctic que constarà en el cas dels administratius de
dues parts: preguntes curtes relacionades amb el supòsit i elaboració d’un
document administratiu.
- Durada: mínim 1 h. El Tribunal discrecionalment decidirà si procedeix la lectura
de l’exercici per part dels aspirants.
- Puntuació: màxim 30 punts (20 punts les preguntes curtes i 10 punts
l’elaboració del document administratiu, essent necessari obtenir un mínim de
10 punts en el primer i 5 en el segon per a superar l’exercici). El resultat serà la
suma d’ambdues parts, essent necessari obtenir mínim 15 punts per a superar
l’exercici.
En el cas dels tècnics especialistes i tècnics auxiliars hauran d’elaborar un cas
pràctic que contindrà dues parts: preguntes curtes (20 punts essent necessari
obtenir 10 punts) i una part específica que no necessàriament té perquè ser per
escrit (ex. ordinador, elaborar plànols etc). La primera part puntuarà com a
màxim 20 punts essent necessari obtenir-ne 10 i la segona part, 10 punts essent
necessari obtenir-ne 5. El resultat serà la suma d’ambdues parts, essent
necessari obtenir mínim 15 punts per a superar l’exercici.
En Bases específiques s’establirà el tipus de prova.
d) Prova de català/castellà: apte o no apte
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Concurs oposició (màxim 85 punts)

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

2.2.- Fase de concurs: màxim 25 punts
Psicotècnic i entrevista (màxim 5 punts)

Valoració de mèrits:
a) Experiència (màxim 9 punts)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

-

-

Administració pública: Es puntua 0,40 per any complet o fracció mensual
que proporcionalment li correspongui en places relacionades amb la que es
convoca i 0,20 per any complert o fracció mensual que proporcionalment li
correspongui en places no relacionades amb la que es convoca.
Empresa privada: Es puntua 0,10 per any complet o fracció mensual que
proporcionalment li correspongui en llocs relacionats amb el que es
convoca.

b) Formació i perfeccionament (màxim 8 punts)
Formació rebuda: Es tindran en compte les activitats formatives dels
darrers 15 anys directament relacionades amb la plaça o de caràcter
transversal, llevat dels postgraus i màsters relacionats amb la plaça que
no tenen data de caducitat.
-

Sense nombre d’hores i fins a 9 hores
De 10 a 19 hores
De 20 a 39 hores
De 40 a 80 hores
De 81 h en endavant
Postgraus
Màsters

0,05 punts
0,15 punts
0,25 punts
0,35 punts
0,45 punts
0,75 punts
1,50 punts

c) Titulacions acadèmiques diferents a les aportades com a requisit (màxim
2 punts)
-

Diplomatura relacionada amb la plaça
Llicenciatura o grau relacionada amb la plaça
Diplomatura, llicenciatura o grau no relacionats amb
la plaça

1 punt
1 punt
0,5 punts

d) Coneixements de llengua catalana: màxim 1 punt
-

Nivell superior de català
Altres relacionats amb la plaça

1 punt
0,25 punts
cadascun
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El psicotècnic inclourà preguntes relacionades amb les competències
corporatives i es complementarà amb una entrevista. En cap cas tindran
caràcter eliminatori.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Estaran exempts de la primera prova.
Faran tema de caràcter general i transversal que abastarà dos o més temes del
temari (matèries específiques)
Un cas pràctic a escollir entre dos
No hi haurà ni psicotècnic ni entrevista
La puntuació serà la següent: Tema general 25 punts i pràctic 35 punts. La fase
de concurs en la PI valdrà un màxim de 20 punts com sigui que no hi ha la prova
psicotècnica ni l’entrevista.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

MATÈRIES COMUNES C1/C1L (administratius i tècnics especialistes i tècnics
auxiliars)
Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978: procediment d’elaboració i
aprovació, principis generals i estructura.
Tema 2.- La Corona. Les Corts generals: organització i competències. El
govern: organització i competències.
Tema 3.- Les Comunitats autònomes: vies d’accés a l’autonomia. Règim
competencial. Els Estatuts d’Autonomia. Referència a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
Tema 4.- El règim local espanyol: Principis constitucionals. El municipi:
concepte, elements. La província: concepte, elements.
Tema 5.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú:
objecte, àmbit d’aplicació i estructura. L’interessat en el procediment.
Tema 6.- La Llei 40/2015,d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic:
objecte, àmbit d’aplicació i estructura. Dels òrgans de l’Administració pública.
Tema 7.- La Llei reguladora de les hisendes locals: objecte, àmbit d’aplicació,
principis generals, estructura. Els recursos de les hisendes locals.
Tema 8.- La protecció de dades de caràcter personal: normativa reguladora i
principis de la protecció de dades.
MATÈRIES ESPECÍFIQUES
RD 896/1991
En les proves selectives per a l’accés a l’escala d’administració general, dues
cinquenes parts de temes del programa desenvoluparan en profunditat alguna
o algunes de les matèries comunes enunciades. Les dues cinquenes parts
restants versaran sobre matèries relacionades directament amb les funcions
encomanades amb caràcter habitual a les persones membres de la respectiva
escala, subescala o classe de personal funcionari.
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EN PROMOCIONS INTERNES:

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Si es tracta de proves selectives per a l’accés a l’escala d’administració
especial, els programes contindran quatre cinquenes parts de matèries que
permetin determinar la capacitat professional de les persones aspirants, segons
l’escala, subescala o classe de personal funcionari de què es tracti, així com la
normativa específica relacionada amb les funcions a exercir.

D'entre aquests temes específics hi ha de figurar també:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Tema xx.- La normativa reguladora d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics. El funcionament electrònic del sector públic. Les relacions
electròniques entre les administracions públiques.
3.- GRUP C-C2/C2L (auxiliars administratius i auxiliars tècnics; oficials
primera)
Concurs oposició (màxim 85 punts)
3.1.- Fase oposició: màxim 60 punts
Totes les proves són eliminatòries
a) Preguntes curtes relacionades amb la primera part del temari (matèries
comuns) Puntuació: màxim 10 punts. És necessari obtenir 5 punts per a superar
la prova.
b) Tema de caràcter general i transversal de la 2a part del temari que abastarà
dos o més temes del temari(matèries específiques):
- Durada: màxim 2 hores per redactar el tema. El Tribunal discrecionalment
decidirà si procedeix la lectura de l’exercici per part dels aspirants.
- Puntuació: màxim 20 punts. S’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 10
punts per superar l’exercici.
c) Resolució d’un supòsit pràctic que constarà de dues parts en el cas dels
auxiliars administratius: preguntes curtes relacionades amb el supòsit i
elaboració d’un document administratiu.
- Durada: mínim 1 h. El Tribunal discrecionalment decidirà si procedeix la lectura
de l’exercici per part dels aspirants.
- Puntuació: màxim 30 punts (20 punts les preguntes curtes i 10 punts
l’elaboració del document administratiu, essent necessari obtenir un mínim de
10 punts en el primer i 5 en el segon per a superar l’exercici). El resultat serà la
suma d’ambdues parts, essent necessari obtenir mínim 15 punts per a superar
l’exercici.
En el cas dels Auxiliars tècnics/oficials 1a: Resolució d’un supòsit pràctic amb
dues parts: una part amb preguntes curtes i l’altre segons l’àmbit d’actuació
9
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32 temes

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

consistirà en un o altre pràctic no escrit (ex. Oficials 1a del SAT fer una
determinada actuació; auxiliars tècnics fer una actuació a l’ordinador etc.) Les
preguntes curtes (20 punts essent necessari obtenir 10 punts) i el pràctic
específic que no necessàriament té perquè ser per escrit puntuarà 10 punts
essent necessari obtenir-ne 5. El resultat serà la suma d’ambdues parts, essent
necessari obtenir mínim 15 punts per a superar l’exercici.

3.2.- Fase de concurs: màxim 25 punts

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Psicotècnic i entrevista (màxim 5 punts)
El psicotècnic inclourà preguntes relacionades amb les competències
corporatives i es complementarà amb una entrevista. En cap cas tindran
caràcter eliminatori.
Valoració de mèrits:
a) Experiència (màxim 9 punts)
-

Administració pública: Es puntua 0,40 per any complet o fracció
mensual que proporcionalment li correspongui en places
relacionades amb el que es convoca i 0,20 per any complert o fracció
mensual que proporcionalment li correspongui en places no
relacionades amb el que es convoca.

-

Empresa privada: Es puntua 0,10 per any complet o fracció mensual
que proporcionalment li correspongui en llocs relacionats amb el que
es convoca.

b) Formació i perfeccionament (màxim 8 punts)
Formació rebuda: Es tindran en compte les activitats formatives dels darrers
15 anys directament relacionades amb la plaça o de caràcter transversal,
llevat dels postgraus i màsters relacionats amb la plaça que no tenen data
de caducitat.
- Sense nombre d’hores i fins a 9 hores
0,05 punts
- De 10 a 19 hores
0,15 punts
- De 20 a 39 hores
0,25 punts
- De 40 a 80 hores
0,35 punts
- De 81 h en endavant
0,45 punts
- Postgraus
0,75 punts
- Màsters
1,50 punts
c) Titulacions acadèmiques diferents a les aportades com a requisit (màxim
2 punts)
-

Batxillerat
Grau superior

1 punt
1 punt
10
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d) Prova de català/castellà: apte o no apte

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

-

Diplomatura o Grau relacionat amb la plaça
Diplomatura o Grau no relacionat amb la
plaça

0,5 punts
0,25 punts

-

Nivell immediat superior de català a l’establert
com a requisit
Altres relacionats amb la plaça

1 punt
0,25 punts
cadascun

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

EN PROMOCIONS INTERNES:
Estaran exempts de la primera prova.
Faran tema de caràcter general i transversal que abastarà dos o més temes del
temari (matèries específiques)
Un cas pràctic a escollir entre dos
No hi haurà ni psicotècnic ni entrevista
La puntuació serà la següent: Tema general 25 punts i pràctic 35 punts. La fase
de concurs en la PI valdrà un màxim de 20 punts com sigui que no hi ha la prova
psicotècnica ni l’entrevista.
MATÈRIES COMUNES
Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978: procediment d’elaboració i
aprovació, principis generals i estructura. El títol VIII de la Constitució. Les
Comunitats autònomes: Els Estatuts d’Autonomia. Referència a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
Tema 2.- El municipi: concepte, elements i competències. La província:
concepte, elements i competències.
Tema 3.- Els recursos de les hisendes locals: classes i breu definició
Tema 4.- El procediment administratiu: regulació. Fases
MATÈRIES ESPECÍFIQUES
RD 896/1991
En les proves selectives per a l’accés a l’escala d’administració general, dues
cinquenes parts de temes del programa desenvoluparan en profunditat alguna
o algunes de les matèries comunes enunciades. Les dues cinquenes parts
restants versaran sobre matèries relacionades directament amb les funcions
encomanades amb caràcter habitual a les persones membres de la respectiva
escala, subescala o classe de personal funcionari.
Si es tracta de proves selectives per a l’accés a l’escala d’administració
especial, els programes contindran quatre cinquenes parts de matèries que
permetin determinar la capacitat professional de les persones aspirants, segons
l’escala, subescala o classe de personal funcionari de què es tracti, així com la
normativa específica relacionada amb les funcions a exercir.
11
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d) Coneixements de llengua catalana: màxim 1 punt
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16 temes
Posar aquests temes com a específics en el cas dels auxiliars administratius:

Tema xx.- La normativa reguladora d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics. El funcionament electrònic del sector públic. Les relacions
electròniques entre les administracions públiques.
4.-GRUP AP/APL (ordenances, peons)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Concurs oposició (màxim 85 punts)
4.1.- Fase oposició: màxim 60 punts
Totes les proves són eliminatòries
a) Preguntes curtes relacionades amb el temari annex.
Puntuació: màxim 15 punts. És necessari obtenir 7’5 punts per a superar la
prova.
b) Un cas pràctic escrit amb preguntes curtes: Màxim 20 punts. S’ha d’obtenir
un mínim de 10 per superar l’exercici. Mínim 1 hora. El Tribunal
discrecionalment decidirà si procedeix la lectura de l’exercici per part dels
aspirants.
c) Cas pràctic específic no escrit: Màxim 25 punts. S’ha d’obtenir un mínim de
12’5 per superar l’exercici. Mínim1 hora
d) Prova llengua catalana i castellà – Eliminatòria (Apte/No apte)
4.2.- Fase de concurs: màxim 25 punts
Psicotècnic i entrevista (màxim 5 punts)
El psicotècnic inclourà preguntes relacionades amb les competències
corporatives i es complementarà amb una entrevista. En cap cas tindran
caràcter eliminatori.
Valoració de mèrits:
a) Experiència (màxim 9 punts)
-

Administració pública: Es puntua 0,40 per any complet o fracció
mensual que proporcionalment li correspongui en places amb el
que es convoca i 0,20 per any complert o fracció mensual que
proporcionalment li correspongui en places no relacionades amb el
12
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Tema xx.- La protecció de dades de caràcter personal: normativa reguladora i
principis de la protecció de dades.
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que es convoca.
-

Empresa privada: Es puntua 0,10 per any complet o fracció
mensual que proporcionalment li correspongui en llocs relacionats
amb el que es convoca.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Formació rebuda: Es tindran en compte les activitats formatives dels
darrers 15 anys directament relacionades amb la plaça o de caràcter
transversal, llevat dels postgraus i màsters relacionats amb la plaça que
no tenen data de caducitat.
-

Sense nombre d’hores i fins a 9 hores
De 10 a 19 hores
De 20 a 39 hores
De 40 a 80 hores
De 81 h en endavant

0,05 punts
0,15 punts
0,25 punts
0,35 punts
0,45 punts

c) Titulacions acadèmiques diferents a les aportades com a requisit (màxim
2 punt)
-

Graduat ESO o Grau mitjà
Batxillerat o Grau superior

1 punt
2 punts

d) Coneixements de llengua catalana (màxim 1 punt)
-

Nivell immediatament superior a l’establert com a requisit

1 punt

MATÈRIES COMUNES
Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978: procediment d’elaboració i
aprovació, principis generals i estructura. El títol VIII de la Constitució. Les
Comunitats autònomes: Els Estatuts d’Autonomia. Referència a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
Tema 2.- El municipi: concepte, elements i competències. La província:
concepte, elements i competències.
Tema 3.- Els recursos de les hisendes locals: classes i breu definició.
Tema 4.- El procediment administratiu: regulació. Fases.
MATÈRIES ESPECÍFIQUES
RD 896/1991
En les proves selectives per a l’accés a l’escala d’administració general, dues
cinquenes parts de temes del programa desenvoluparan en profunditat alguna
13
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b) Formació i perfeccionament: (màxim 8 punts)
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Si es tracta de proves selectives per a l’accés a l’escala d’administració
especial, els programes contindran quatre cinquenes parts de matèries que
permetin determinar la capacitat professional de les persones aspirants, segons
l’escala, subescala o classe de personal funcionari de què es tracti, així com la
normativa específica relacionada amb les funcions a exercir.
6 temes

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

5.- PERSONAL DE SUPORT A LA DOCÈNCIA A1L i A2L
Concurs oposició (màxim 85 punts)
A1L Temari MATÈRIES COMUNES
ESPECÍFIQUES (72 TEMES)

(18

TEMES)

–

MATÈRIES

A2L Temari MATÈRIES COMUNES
ESPECÍFIQUES (48 TEMES)

(12

TEMES)

–

MATÈRIES

5.1.- Fase oposició: màxim 60 punts
Totes les proves són eliminatòries
a) Preguntes curtes relacionades amb la primera part del temari (matèries
comuns) Puntuació: màxim 10 punts. És necessari obtenir 5 punts per a superar
la prova.
b)Tema de caràcter general i transversal de la 2a part del temari que abastarà
dos o més temes del temari (matèries específiques): El Tribunal
discrecionalment decidirà si procedeix la lectura de l’exercici per part dels
aspirants.
- Durada: màxim 2 hores per a redactar el tema.
- Puntuació: màxim 20 punts. És necessari obtenir un mínim de 10 punts per
superar l’exercici.
c) Resolució d’un supòsit pràctic per escrit i posterior defensa o lectura davant
el Tribunal qui podrà fer preguntes.
- Durada: mínim 1 hora per a la redacció. El Tribunal disposarà d’un màxim de
10 minuts per a fer les preguntes que consideri sobre la resolució del supòsit
pràctic.
- Puntuació: màxim 30 punts. S’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 15
punts per superar l’exercici.
En Bases específiques s’establirà el tipus de prova.
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o algunes de les matèries comunes enunciades. Les dues cinquenes parts
restants versaran sobre matèries relacionades directament amb les funcions
encomanades amb caràcter habitual a les persones membres de la respectiva
escala, subescala o classe de personal funcionari.
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d) Prova de català/castellà: APTE o no APTE.
5.2.- Fase de concurs: màxim 25 punts

El psicotècnic inclourà preguntes relacionades amb les competències
corporatives i es complementarà amb una entrevista. En cap cas tindran
caràcter eliminatori.
Valoració de mèrits:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

a) Experiència (màxim 9 punts)
- Administració pública: Es puntua 0,40 per any complet o fracció mensual
que proporcionalment li correspongui en places relacionats amb el que
es convoca i 0,20 per any complet o fracció mensual que
proporcionalment li correspongui en places no relacionats amb el que es
convoca.
- Empresa privada: Es puntua 0,10 per any complet o fracció mensual que
proporcionalment li correspongui en llocs relacionats amb el que es
convoca.
b) Formació i perfeccionament (màxim 8 punts)
Formació rebuda: Es tindran en compte les activitats formatives dels
darrers 15 anys directament relacionades amb la plaça o de caràcter
transversal, llevat dels postgraus i màsters relacionats amb la plaça que
no tenen data de caducitat.
-

Sense nombre d’hores i fins a 9 hores
De 10 a 19 hores
De 20 a 39 hores
De 40 a 80 hores
De 81 h en endavant
Postgraus
Màsters

0,05 punts
0,15 punts
0,25 punts
0,35 punts
0,45 punts
0,75 punts
1,5 punts

Formació impartida: en universitats, organismes públics o altres centres
privats de reconegut prestigi sempre que no sigui valorada en l'apartat
antiguitat amb el següent barem:
Fins a deu hores....................................
A partir d’11 hores i fins a 20 ......................
A partir de 21 hores...............................

0,10 punts
0,20 punts
0,35 punts

Sessions en Màsters i Postgraus:
Fins a 4 hores........................................
De 5 a 8 hores.......................................

0,20 punts
0,35 punts
15
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Psicotècnic i entrevista (màxim 5 punts)
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A partir de 9 hores.................................

0,50 punts

c) Titulacions acadèmiques diferents a les aportades com a requisit (màxim
2 punts)

-

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

-

A1L
Llicenciatura o grau directament relacionada amb la
plaça
Llicenciatura o grau no relacionada directament amb
la plaça
Diplomatura directament relacionada amb la plaça
A2L
Llicenciatura o grau directament relacionada amb la
plaça
Llicenciatura o grau no relacionada directament amb
la plaça
Diplomatura directament relacionada amb la plaça
Diplomatura no relacionada amb la plaça

2 punts
0,50 punts
0,50 punts

2 punts
0,50punts
0,50 punts
0,25 punts

d) Coneixements de llengua catalana: màxim 1 punt
-

Nivell superior de català

1 punt

EN PROMOCIONS INTERNES:
Estaran exempts de la primera prova.
Faran tema de caràcter general i transversal que abastarà dos o més temes del
temari (matèries específiques)
Un cas pràctic a escollir entre dos amb diàleg amb el Tribunal
No hi haurà ni psicotècnic ni entrevista
La puntuació serà la següent: Tema general 25 punts i pràctic 35 punts. La fase
de concurs en la PI valdrà un màxim de 20 punts com sigui que no hi ha la prova
psicotècnica ni l’entrevista.
TEMARI PART GENERAL – EDUCACIÓ ESPECIAL (total 18 temes) A1L
TEMA 1. Llei d’educació vigent. Principis i fins de l’educació.
TEMA 2. Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. Els principis del sistema
educatiu de Catalunya. Dret a l’Educació i el sistema educatiu. Les
característiques del servei públic d’educació. El sistema d’avaluació i control del
sistema educatiu.
TEMA 3. Autonomia dels centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya
en el marc de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
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-
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TEMA 4. Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Objecte. Principals canvis d’aplicació.
Criteris per a l’organització del centre.

TEMA 6. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals. Objecte de la llei. Protecció de dades
dels menors. Consentiment dels menors d’edat. Tractament de dades dels
menors.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

TEMA 7. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
Objecte. Finalitats d’aquesta llei. Àmbit d’aplicació. Estratègies didàctiques
pròpies d’un centre de Coordinació docent.
TEMA 8. El govern dels centres educatius de titularitat pública. Capítol I de la
Llei 12/2009 de 10 de juliol d’educació. Decret 29/2015, de 3 de març, de
modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la Direcció de centres
educatius públics i del personal directiu professional docent.
TEMA 9. El Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona 2020-2023: reptes i
línies estratègiques.
TEMA 10. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis
generals.
TEMA 11. L’organització territorial de l’Estat: municipi, província i comunitat
autònoma. Els estatuts d’autonomia. Referència a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
TEMA 12. Les fases del procediment administratiu comú. L’obligació de resoldre
de l’Administració: el silenci administratiu.
TEMA 13. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs d’alçada. El
recurs de reposició.
TEMA 14. Els ingressos tributaris locals: les taxes, les contribucions especials i
els impostos. Les ordenances fiscals.
TEMA 15. El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic.
Drets i deures.
TEMA 16. Els instruments de planificació de recursos humans: plantilla de
personal, relació de llocs de treball i oferta pública d’ocupació.
TEMA 17. La contractació al sector públic. Classes de contractes.
TEMA 18. El pressupost local: contingut i principis pressupostaris. Estructura
del pressupost. El procediment d’elaboració i aprovació.
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TEMA 5. Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’educació.
Dret a l’educació. Drets i deures de l’alumnat.
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TEMARI PART GENERAL – EDUCACIÓ ESPECIAL (total 12 temes) A2L
TEMA 1. Llei d’educació vigent. Principis i fins de l’educació.

TEMA 3. Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Objecte. Principals canvis d’aplicació.
Criteris per a l’organització del centre.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

TEMA 4. Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’educació.
Dret a l’educació. Drets i deures de l’alumnat.
TEMA 5. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals. Objecte de la llei. Protecció de dades
dels menors. Consentiment dels menors d’edat. Tractament de dades dels
menors.
TEMA 6. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
Objecte. Finalitats d’aquesta llei. Àmbit d’aplicació. Estratègies didàctiques
pròpies d’un centre de Coordinació docent.
TEMA 7. El Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona 2020-2023: reptes i
línies estratègiques.
TEMA 8. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Contingut. Principis
generals.
TEMA 9. L’organització territorial de l’Estat: municipi, província i comunitat
autònoma. Els estatuts d’autonomia. Referència a l’Estatut d’autonomia de
Catalunya.
TEMA 10. Les fases del procediment administratiu comú. L’obligació de resoldre
de l’Administració. El silenci administratiu.
TEMA 11. Classes de personal al servei d’una administració pública. Drets i
deures dels empleats públics. Referència als instruments de planificació de
recursos humans: plantilla i relació de llocs de treball.
TEMA 12. L’estructura del pressupost local: contingut i principis pressupostaris.
El procediment d’elaboració i aprovació.
6.- MESTRES, MESTRES
ESPECIALISTES

DE

TALLER

I

TÈCNICS

AUXILIARS

Mestres/Mestres de taller (A2L): Temari MATÈRIES COMUNES (12 TEMES) –
MATÈRIES ESPECÍFIQUES (48 TEMES)
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TEMA 2. Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. Els principis del sistema
educatiu de Catalunya. Dret a l’Educació i el sistema educatiu. Les
característiques del servei públic d’educació. El sistema d’avaluació i control del
sistema educatiu.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Tècnics auxiliars especialistes (C1L): Temari MATÈRIES COMUNES (8
TEMES) – MATÈRIES ESPECÍFIQUES (32 TEMES)
Concurs oposició: 85 punts

Totes les proves són eliminatòries

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

a) Preguntes curtes relacionades amb la primera part del temari (matèries
comuns) Puntuació: màxim 10 punts. És necessari obtenir 5 punts per a superar
la prova.
b)Tema de caràcter general i transversal de la segona part del temari que
abastarà dos o més temes del temari (matèries especifiques). El Tribunal
discrecionalment decidirà si procedeix la lectura de l’exercici per part dels
aspirants.
Durada: màxim 2 hores redacció tema.
Puntuació: màxim 20 punts. És necessari obtenir un mínim de 10 punts per
superar l’exercici.
c) Cas pràctic: Màxim 30 punts. S’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 15
punts per a superar l’exercici. Consistirà en realitzar una unitat didàctica -infantil
i primària- (10 punts, mínim 5 punts per superar-la) i resoldre un supòsit pràctic
amb preguntes curtes amb posterior diàleg del tribunal amb l’aspirant. (20 punts,
mínim 10 punts per superar-lo).
Durada: mínim 1.30 hores per a cada pràctic i 20 minuts en el cas de diàleg.
En el cas dels mestres de taller/tècnics auxiliars la proposta és realitzar una
unitat didàctica (10 punts, mínim 5 punts per superar-la) i impartir una classe
(20 punts, mínim 10 punts per superar-la).
El Tribunal discrecionalment decidirà si procedeix la lectura de l’exercici per part
dels aspirants.
d) Prova de català i/o castellà
Puntuació: apte/no apte. Eliminatori
6.2.- Fase de concurs: màxim 25 punts
6.2.1. MESTRES/Mestres de taller (A2L)
Psicotècnic i entrevista (màxim 5 punts)
El psicotècnic inclourà preguntes relacionades amb les competències
corporatives i es complementarà amb una entrevista. En cap cas tindran
caràcter eliminatori.
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6.1. Fase oposició: màxim 60 punts

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Mèrits a valorar:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

-

Per cada any complet o fracció mensual que
proporcionalment li correspongui durant el qual hagi impartit
docència en centres públics d’educació especial .................

0,40 punts

- Per cada any complet o fracció mensual que proporcionalment
li correspongui durant el qual hagi impartit docència en centres
privats d’educació especial ...................

0,20 punts

- Per cada any complet o fracció mensual que proporcionalment
li correspongui durant el qual hagi desenvolupat funcions
docents d’educació especial en centres ordinaris i especials
públics o privats ..........................

0,10 punts

b) Formació i perfeccionament (màxim 8 punts)
Formació rebuda: Es tindran en compte les activitats formatives dels
darrers 15 anys directament relacionades amb la plaça o de caràcter
transversal llevat dels postgraus i màsters relacionats amb la plaça que
no tenen data de caducitat.
-

Sense nombre d’hores i fins a 9 hores
De 10 a 19 hores
De 20 a 39 hores
De 40 a 80 hores
De 81 h en endavant
Postgraus
Màsters

0,05
0,15
0,25
0,35
0,45
0,75
1,5

Formació impartida: en universitats, organismes públics o altres centres
privats de reconegut prestigi sempre que no sigui valorada en l'apartat
antiguitat amb el següent barem:
Fins a deu hores.........................................
A partir d’11 hores i fins a 20 ......................
A partir de 21 hores.....................................

0,10 punts
0,20 punts
0,35 punts

Sessions en Màsters i Postgraus:
Fins a 4 hores.............................................
De 5 a 8 hores............................................
A partir de 9 hores......................................

0,20 punts
0,35 punts
0,50 punts

c) Titulacions acadèmiques diferents a les aportades com a requisit
(màxim 2 punts)
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a) Experiència (màxim 9 punts)

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

-

Llicenciatura o grau directament relacionada amb
la plaça
Llicenciatura o grau no relacionada directament
amb la plaça
Diplomatura directament relacionada amb la
plaça
Diplomatura no relacionada amb la plaça

2 punts
0,50punts
0,50 punts
0,25 punts

d) Coneixements de llengua catalana: màxim 1 punt
-

Nivell superior de català

1 punt

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

6.2.2. ALTRES (tècnics auxiliars especialistes C1L)
Psicotècnic i entrevista (màxim 5 punts)
El psicotècnic inclourà preguntes relacionades amb les competències
corporatives i es complementarà amb una entrevista. En cap cas tindran
caràcter eliminatori.
Mèrits a valorar:
a) Experiència (màxim 9 punts)
Per cada any complet o fracció mensual que proporcionalment li
correspongui durant el qual hagi impartit docència en centres
públics d’educació especial ..........................................................
Per cada any complet o fracció mensual que proporcionalment li
correspongui durant el qual hagi impartit docència en centres
privats d’educació especial ..........................................................
Per cada any complet o fracció mensual que proporcionalment li
correspongui durant el qual hagi desenvolupat funcions de suport a
la docència d’educació especial en centres ordinaris i especials
públics o privats ...............................................................................

0,40 punts
0,20 punts

0,10 punts

b) Formació i perfeccionament (màxim 8 punts)
Formació rebuda: Es tindran en compte les activitats formatives dels darrers
15 anys directament relacionades amb la plaça o de caràcter transversal
llevat dels postgraus i màsters relacionats amb la plaça que no tenen data
de caducitat.
-

Sense nombre d’hores i fins a 9 hores
De 10 a 19 hores
De 20 a 39 hores
De 40 a 80 hores
De 81 h en endavant

0,05 punts
0,15 punts
0,25 punts
0,35 punts
0,45 punts
21

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 01/08/2022 a les 13:02:57

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 10-08-2022 | CVE 2022-07016 | Pàg. 38-53 | https://dipta.cat/ebop/

-

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

-

Postgraus
Màsters

0,75 punts
1,50 punts

c) Titulacions acadèmiques diferents a les aportades com a requisit (màxim
2 punts)

-

Tècnic superior (cicle formatiu de grau superior) relacionat
amb la plaça
Tècnic superior (cicle formatiu de grau superior) no
relacionat amb la plaça
Diplomatura, Grau o equivalent relacionat amb la plaça
Diplomatura, Grau o equivalent no relacionat la plaça

0,5 punt
0,25 punts
1 punts
0,25 punts

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

d) Coneixements de llengua catalana: màxim 1 punt
-

Nivell superior de català

1 punt

EN PROMOCIONS INTERNES:
Estaran exempts de la primera prova.
Faran tema de caràcter general i transversal que abastarà dos o més temes del
temari (matèries específiques)
Un cas pràctic a escollir entre dos amb diàleg amb el Tribunal
No hi haurà ni psicotècnic ni entrevista
La puntuació serà la següent: Tema general 25 punts i pràctic 35 punts. La fase
de concurs en la PI valdrà un màxim de 20 punts com sigui que no hi ha la prova
psicotècnica ni l’entrevista.

TEMARI PART GENERAL – MESTRE/A - MESTRE/A DE TALLER A2L (total
12 temes)
TEMA 1. Llei d’educació vigent. Principis i fins de l’educació.
TEMA 2. Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. Els principis del sistema
educatiu de Catalunya. Dret a l’Educació i el sistema educatiu. Les
característiques del servei públic d’educació. El sistema d’avaluació i control del
sistema educatiu.
TEMA 3. Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Objecte. Principals canvis d’aplicació.
Criteris per a l’organització del centre.
TEMA 4. Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’educació.
Dret a l’educació. Drets i deures de l’alumnat.
TEMA 5. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals. Objecte de la llei. Protecció de dades
dels menors. Consentiment dels menors d’edat. Tractament de dades dels
menors.
22
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 01/08/2022 a les 13:02:57

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 10-08-2022 | CVE 2022-07016 | Pàg. 39-53 | https://dipta.cat/ebop/

-
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TEMA 6. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
Objecte. Finalitats d’aquesta llei. Àmbit d’aplicació. Estratègies didàctiques
pròpies d’un centre de Coordinació docent.
TEMA 7. El Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona 2020-2023: reptes i
línies estratègiques.

TEMA 9. L’organització territorial de l’Estat: municipi, província i comunitat
autònoma. Els estatuts d’autonomia. Referència a l’Estatut d’autonomia de
Catalunya.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

TEMA 10. Les fases del procediment administratiu comú. L’obligació de resoldre
de l’Administració. El silenci administratiu.
TEMA 11. Classes de personal al servei d’una administració pública. Drets i
deures dels empleats públics. Referència als instruments de planificació de
recursos humans: plantilla i relació de llocs de treball.
TEMA 12. L’estructura del pressupost local: contingut i principis pressupostaris.
El procediment d’elaboració i aprovació.
TEMARI PART GENERAL – TÈCNICS AUXILIARS ESPECIALISTES C1L (total
8 temes)
TEMA 1. Llei d’educació vigent. Principis i fins de l’educació.
TEMA 2. Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. Els principis del sistema
educatiu de Catalunya. Dret a l’Educació i el sistema educatiu. Les
característiques del servei públic d’educació. El sistema d’avaluació i control del
sistema educatiu.
TEMA 3. Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Objecte. Principals canvis d’aplicació.
Criteris per a l’organització del centre.
TEMA 4. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades
personals i de garantia dels drets digitals. Objecte de la llei. Deure de
confidencialitat. Consentiment del menor d’edat .
TEMA 5. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Contingut. Principis
generals.
TEMA 6. L’organització territorial de l’Estat: municipi, província i comunitat
autònoma. Els estatuts d’autonomia. Referència a l’Estatut d’autonomia de
Catalunya.
TEMA 7. Les fases del procediment administratiu comú. L’obligació de resoldre
de l’Administració. El silenci administratiu.
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TEMA 8. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Contingut. Principis
generals.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

TEMA 8. Classes de personal al servei d’una administració pública. Drets i
deures dels empleats públics. Referència als instruments de planificació de
recursos humans: plantilla i relació de llocs de treball.

Temaris
C1L (EDUCADOR) Temari MATÈRIES COMUNES (8 TEMES) – MATÈRIES
ESPECÍFIQUES (32 TEMES)
C2L (AUXILIAR D’EDUCACIÓ/MONITORS) Temari MATÈRIES COMUNES (4
TEMES) – MATÈRIES ESPECÍFIQUES (16 TEMES)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Concurs oposició: 85 punts
7.1. Fase oposició: màxim 60 punts
Totes les proves són eliminatòries
a) Preguntes curtes relacionades amb la primera part del temari (matèries
comuns)
Puntuació: màxim 10 punts. És necessari obtenir 5 punts per a superar la prova.
b) Tema de caràcter general i transversal de la 2a part del temari que abastarà
dos o més temes del temari (matèries específiques): El Tribunal
discrecionalment decidirà si procedeix la lectura de l’exercici per part dels
aspirants.

-

Durada: màxim 2 hores
Puntuació: màxim 20 punts. És necessari obtenir un mínim
de 10 punts per superar l’exercici.

c) Resolució d’un supòsit pràctic per escrit

-

Durada: mínim 1 h El Tribunal discrecionalment decidirà si
procedeix la lectura de l’exercici per part dels aspirants.
Puntuació: màxim 30 punts. És necessari obtenir un mínim
de 15 punts per superar l’exercici.
En Bases específiques s’establirà el tipus de prova.

d) Prova de català i/o castellà
Puntuació: apte/no apte. Eliminatori
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7.- EDUCADORS, AUXILIARS D’EDUCACIÓ I MONITORS

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

7.2.- Fase de concurs: màxim 25 punts
Psicotècnic i entrevista (màxim 5 punts).

Mèrits a valorar:
a) Experiència (màxim 9 punts)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

-

-

-

Per cada any complet o fracció mensual que proporcionalment
li correspongui durant el qual s’hagi realitzat funcions de
suport a la docència en centres públics d’educació
0,40 punts
especial .................................................................
Per cada any complet o fracció mensual que proporcionalment li
correspongui durant el qual s’hagi realitzat funcions de suport a
la docència en centres privats d’educació especial ................
0,20 punts
Per cada any complet o fracció mensual que proporcionalment li
correspongui durant el qual s’hagi realitzat funcions de suport a
la docència en centres ordinaris i especials públics o
privats ..............
0,10 punts
b) Formació i perfeccionament (màxim 8 punts)
Formació rebuda: Es tindran en compte les activitats formatives dels darrers
15 anys directament relacionades amb la plaça o de caràcter transversal
llevat dels postgraus i màsters relacionats amb la plaça que no tenen data
de caducitat.
-

Sense nombre d’hores i fins a 9 hores
De 10 a 19 hores
De 20 a 39 hores
De 40 a 80 hores
De 81 h en endavant
Postgraus (EN MONITORS NO)
Màsters (EN MONITORS NO)

0,05 punts
0,15 punts
0,25 punts
0,35 punts
0,45 punts
0,75 punts
1,50 punts

c) Titulacions acadèmiques diferents a les aportades com a requisit (màxim
2 punts)
Educadors
-

Tècnic superior (cicle formatiu de grau superior)
relacionat amb la plaça
Diplomatura, grau o equivalent relacionada amb la
plaça

0,50 punts

1 punt
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El psicotècnic inclourà preguntes relacionades amb les competències
corporatives i es complementarà amb una entrevista. En cap cas tindran
caràcter eliminatori.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Auxiliars d’educació especial/Monitors
-

Tècnic mitjà (cicle formatiu de grau mitjà) o
equivalent relacionat amb la plaça
Tècnic superior (cicle formatiu de grau
superior) o equivalent relacionat amb la plaça

0,50 punts
1 punt

-

Nivell superior de català

1 punt

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

EN PROMOCIONS INTERNES:
Estaran exempts de la primera prova.
Faran tema de caràcter general i transversal que abastarà dos o més temes del
temari (matèries específiques)
Un cas pràctic a escollir entre dos amb diàleg amb el Tribunal
No hi haurà ni psicotècnic ni entrevista
La puntuació serà la següent: Tema general 25 punts i pràctic 35 punts. La fase
de concurs en la PI valdrà un màxim de 20 punts com sigui que no hi ha la prova
psicotècnica ni l’entrevista.
TEMARI MATÈRIES COMUNES C1L (total 8 temes)
TEMA 1. Llei d’educació vigent. Principis i fins de l’educació.
TEMA 2. Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. Els principis del sistema
educatiu de Catalunya. Dret a l’Educació i el sistema educatiu. Les
característiques del servei públic d’educació. El sistema d’avaluació i control del
sistema educatiu.
TEMA 3. Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Objecte. Principals canvis d’aplicació.
Criteris per a l’organització del centre.
TEMA 4. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades
personals i de garantia dels drets digitals. Objecte de la llei. Deure de
confidencialitat. Consentiment del menor d’edat .
TEMA 5. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Contingut. Principis
generals.
TEMA 6. L’organització territorial de l’Estat: municipi, província i comunitat
autònoma. Els estatuts d’autonomia. Referència a l’Estatut d’autonomia de
Catalunya.
TEMA 7. Les fases del procediment administratiu comú. L’obligació de resoldre
de l’Administració. El silenci administratiu.
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d) Coneixements de llengua catalana: màxim 1 punt

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

TEMA 8. Classes de personal al servei d’una administració pública. Drets i
deures dels empleats públics. Referència als instruments de planificació de
recursos humans: plantilla i relació de llocs de treball.
TEMARI MATÈRIES COMUNES C2L (total 4 temes)

TEMA 2.- Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a
l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu. Objecte de la llei.
TEMA 3. Classes de personal al servei d’una administració pública. Drets i
deures dels empleats públics.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

TEMA 4.- La província: concepte, elements i competències.
8.- PERSONAL DOCENT
8.1. PROFESSORAT DE MÚSICA
Concurs oposició: 85 punts
A1L Temari MATÈRIES COMUNES
ESPECÍFIQUES (72 TEMES)

(18

TEMES)

–

MATÈRIES

Totes les proves són eliminatòries
8.1.1. Fase oposició: màxim 60 punts
a) Preguntes curtes relacionades amb la primera part del temari (matèries
comunes) Puntuació: màxim 10 punts. És necessari obtenir 5 punts per a
superar la prova.
b) Tema de caràcter general i transversal de la segona part del temari que
abasti dos o més temes del temari (matèries especifiques). El Tribunal
discrecionalment decidirà si procedeix la lectura de l’exercici per part dels
aspirants.
Durada: màxim 2 hores redacció tema
Puntuació: màxim 20 punts. És necessari obtenir 10 punts per superar l’exercici.
c) Cas pràctic:
c.1) Instrumentistes: màxim 30 punts (s’ha d’obtenir una puntuació
mínima de 15 punts per superar l’exercici), està destinat a valorar la
capacitat docent i tècnica de les persones aspirants i està dividida en
quatre parts:
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TEMA 1.- Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. Els principis del sistema
educatiu de Catalunya.

-

Elaborar una unitat didàctica: màxim 4 punts.

-

Impartir dues classes: Escola i Grau professional. Màxim 12 punts.

-

Anàlisi formal estètic i didàctic d’una obra o fragment escrit per al seu
propi instrument de grau professional que el Tribunal lliurarà a
l’aspirant: màxim 5 punts.

-

Interpretar un repertori de diferents estils amb una durada mínima de
15 minuts i màxim de 30 d’un programa d’un total de 2 obres que
aporti l’aspirant de les quals el Tribunal qualificador en triarà una:
màxim 9 punts.

c.2) Llenguatge musical: màxim 30 punts (s’ha d’obtenir una puntuació
mínima de 15 punts per superar l’exercici), està destinat a valorar la
capacitat docent i tècnica de les persones aspirants i està dividida en 3
parts:
- Elaborar una unitat didàctica: màxim 4 punts.
- Impartir dues classes: Escola i Grau Professional. Màxim 12
punts.
- Proves destinades a comprovar les habilitats tècniques: màxim
14 punts, essent necessari obtenir un mínim de 7 punts per a
superar l'exercici.
 Dictat a dues veus (3 punts)
 Entonació d’una melodia donada pel Tribunal (4
punts)
 Acompanyament pianístic d'una melodia (4
punts)
 Analitzar i harmonitzar un fragment lliurat pel
Tribunal a partir dels requeriments establerts (3
punts).
c.3) Pianista acompanyant: màxim 30 punts (s’ha d’obtenir una
puntuació mínima de 15 punts per superar l’exercici), està destinat a
valorar la capacitat docent i tècnica de les persones aspirants i està
dividida en quatre parts:
- Impartir dues classes: Escola i Grau Professional. Màxim 12
punts.
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- Interpretar dues obres d’un repertori de diferents estils amb una
durada mínima de 15 minuts i màxim de 30 d’un programa d’un
total de 4 – obres que aporti l’aspirant de les quals el Tribunal
qualificador en triarà una (6 punts).

- A partir d’una melodia d’un instrumentista de nivell d’escola o
de grau professional improvisar un acompanyament pianístic (4
punts).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

d) Prova de català i/o castellà
Puntuació: apte/no apte i eliminatori
8.1.2. Fase de concurs: mèrits a valorar 25 punts
Psicotècnic i entrevista (màxim 5 punts).
El psicotècnic inclourà preguntes relacionades amb les competències
corporatives i es complementarà amb una entrevista. En cap cas tindran
caràcter eliminatori.
Valoració de mèrits:
a) Experiència (màxim 9 punts)
-

Per cada any complet durant el qual s’hagin impartit
ensenyaments en centres d’ensenyaments musicals
públics

-

Per cada any complet durant el qual s’hagin impartit
ensenyaments en centres d’ensenyaments musicals
0,10 punts
privats
Per cada any complet durant el qual s’hagin impartit
ensenyaments musicals en centres d’educació primària, 0,10 punts
secundària o universitària

-

0,40 punts

b) Titulacions acadèmiques (màxim 2 punts)
-

Per cada titulació superior de música diferent de
l’al·legada com a requisit de participació en la
convocatòria ..............................................................
Per cada títol no musical de grau o equivalent
relacionat amb la plaça ....................................
Per cada títol no musical de grau o equivalent no
relacionat amb la plaça ................................

2 punts
1 punt
0,50 punts
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- Lectura vista que el Tribunal lliurarà a l’aspirant: màxim 8 punts.
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c) Formació i perfeccionament (màxim 8 punts)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

Les persones aspirants han d’aportar, a més de la corresponent certificació,
documentació que acrediti els següents extrems: nombre d’hores,
assistència o, en el seu cas, aprofitament.
-

Jornades de fins a 9 hores.............................
De deu a dinou hores.....................................
De vint a trenta-nou hores..............................
De quaranta a vuitanta...................................
A partir de vuitanta-una hores........................
Postgraus relacionats amb la plaça...............
Certificat d’aptitud pedagògica.......................
Màsters relacionats amb la plaça...................
Doctorat..........................................................

0,05 punts
0,15 punts
0,25 punts
0,35 punts
0,45 punts
0,75 punts
0,75 punts
1,5 punts
1,5 punts

Formació impartida
Igualment es computen les activitats formatives impartides per l’aspirant
en universitats, organismes públics o altres centres de caràcter privat de
reconegut prestigi sempre que no es valorin en l’apartat d’antiguitat, en
funció del nombre d’hores, i de la relació amb les funcions pròpies de la
plaça que es convoca, o amb les habilitats que aquest lloc requereix:
Fins a deu hores...................................
A partir d’11 hores i fins a 20................
A partir de 21 hores...............................

0,10 punts
0,20 punts
0,35 punts

Sessions en Màsters i Postgraus:
Fins a 4 hores.......................................
De 5 a 8 hores.....................................
A partir de 9 hores...............................

0,20 punts
0,35 punts
0,50 punts

d) Mèrits artístics (màxim 1 punt)
S’establirà en bases específiques el barem
TEMARI PART GENERAL – MÚSICA A1L
TEMA 1. Llei d’educació vigent. Principis i fins de l’educació. Principis dels
ensenyaments artístics. Ensenyaments elementals i professionals de música.
TEMA 2. Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. Els principis del sistema
educatiu de Catalunya. Dret a l’Educació i el sistema educatiu. Les
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Formació rebuda
Es tindran en compte les activitats formatives dels últims 15 anys
directament relacionades amb la plaça o de caràcter transversal, llevat dels
postgraus, màsters i doctorats relacionats amb la plaça que no tenen data
de caducitat.
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característiques del servei públic d’educació. El sistema d’avaluació i control del
sistema educatiu. Ensenyaments artístics.
TEMA 3. Autonomia dels centes que presten el Servei d’Educació de Catalunya
en el marc de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

TEMA 5. Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se’n regula la
prova d’accés. Estructura dels ensenyaments professionals de música.
Objectiu. Currículum. Projecte curricular del centre. Proves d’accés.
TEMA 6. Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’educació.
Dret a l’educació. Drets i deures de l’alumnat.
TEMA 7. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals. Objecte de la llei. Protecció de dades
dels menors. Consentiment dels menors d’edat. Tractament de dades dels
menors.
TEMA 8. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
Objecte. Finalitats d’aquesta llei. Àmbit d’aplicació. Estratègies didàctiques
pròpies d’un centre de Coordinació docent.
TEMA 9. El govern dels centres educatius de titularitat pública. Capítol I de la
Llei 12/2009 de 10 de juliol d’educació. Decret 29/2015 de 3 de març de
modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la Direcció de centres
educatius públics i del personal directiu professional docent.
TEMA 10. El Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona 2020-2023: reptes i
línies estratègiques.
TEMA 11. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis
generals.
TEMA 12. L’organització territorial de l’Estat: municipi, província i comunitat
autònoma. Els estatuts d’autonomia. Referència a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
TEMA 13. Les fases del procediment administratiu comú. L’obligació de resoldre
de l’Administració: el silenci administratiu.
TEMA 14. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs d’alçada. El
recurs de reposició.
TEMA 15. Els ingressos tributaris locals: les taxes, les contribucions especials i
els impostos. Les ordenances fiscals.
TEMA 16. Classes de personal al servei d’una administració pública. Drets i
deures dels empleats públics. Referència als instruments de planificació de
recursos humans: plantilla de personal i relació de llocs de treball.
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TEMA 4. Text consolidat del Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen
les escoles de música i dansa. Àmbit d’aplicació. Objectius. Programes
d’ensenyament de les Escoles de Música.
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TEMA 17. La contractació al sector públic. Classes de contractes.
TEMA 18. El pressupost local: contingut i principis pressupostaris. Estructura
del pressupost. El procediment d’elaboració i aprovació.

Concurs oposició: 85 punts
Temari MATÈRIES COMUNES (18 TEMES) – MATÈRIES ESPECÍFIQUES (72
TEMES)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

8.2.1. Fase oposició: màxim 60 punts
Totes les proves són eliminatòries
a) Preguntes curtes relacionades amb la primera part del temari (matèries
comuns) Puntuació: màxim 10 punts. És necessari obtenir 5 punts per a superar
la prova.
b) Tema de caràcter general i transversal de la segona part del temari que
abastarà dos o més temes del temari (matèries especifiques)
El Tribunal discrecionalment decidirà si procedeix la lectura de l’exercici per part
dels aspirants.
Durada: màxim 2 hores
Puntuació: màxim 20 punts. S’ha d’obtenir un mínim de 10 punts per
superar l’exercici.
c) Cas pràctic: màxim 30 punts (s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 15
punts per superar l’exercici), està destinat a valorar la capacitat docent i tècnica
de les persones aspirants i està dividida en tres parts:
- Elaborar una unitat didàctica: (8 punts)
- Impartir una classe: Màxim 12 punts.
- Cas pràctic destinat a valorar les habilitats tècniques de
l’aspirant: màxim 10 punts.
El Tribunal discrecionalment decidirà si procedeix la lectura de l’exercici
per part dels aspirants.
d) Català i/o castellà: Puntuació: apte/no apte. Eliminatori
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8.2. PROFESSORAT D’ART I MESTRES DE TALLER
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8.2.2. Fase de concurs: mèrits a valorar 25 punts
Psicotècnic i entrevista (màxim 5 punts).

Valoració de mèrits

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

a) Experiència (màxim 9 punts)
-

Per cada any complet durant el qual s’hagin impartit
classe en escoles d’art ............................

-

Per cada any complet durant el qual s’hagin impartit
classe en centres d’educació primària, secundària o
universitària públics o privats i en altres centres privats 0,20 punts
de formació............................

0,40 punts

b) Formació i perfeccionament (màxim 8 punts)
Formació rebuda
Es tindran en compte les activitats formatives dels últims 15 anys
directament relacionades amb la plaça o de caràcter transversal, llevat
dels postgraus, màsters i doctorats relacionats amb la plaça que no
tenen data de caducitat.
Les persones aspirants han d’aportar, a més de la corresponent
certificació, documentació que acrediti els següents extrems: nombre
d’hores, assistència o, en el seu cas, aprofitament.
-

Jornades de fins a 9 hores.............................
De deu a dinou hores.....................................
De vint a trenta-nou hores..............................
De quaranta a vuitanta...................................
A partir de vuitanta-una hores........................
Postgraus relacionats amb la plaça...............
Certificat d’aptitud pedagògica.......................
Màsters relacionats amb la plaça .................
Doctorat..........................................................

0,05 punts
0,15 punts
0,25 punts
0,35 punts
0,45 punts
0,75 punts
0,75 punts
1,5 punts
1,50 punts

Formació impartida
Igualment es computen les activitats formatives impartides per l’aspirant
en universitats, organismes públics o altres centres de caràcter privat de
reconegut prestigi sempre que no es valorin en l’apartat d’antiguitat, en
funció del nombre d’hores, i de la relació amb les funcions pròpies de la
plaça que es convoca, o amb les habilitats que aquest lloc requereix:
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El psicotècnic inclourà preguntes relacionades amb les competències
corporatives i es complementarà amb una entrevista. En cap cas tindran
caràcter eliminatori.

Fins a deu hores....................................
A partir d’11 hores i fins a 20 ......................
A partir de 21 hores...............................

0,10 punts
0,20 punts
0,35 punts

Sessions en Màsters o Postgraus:
Fins a 4 hores.......................................
De 5 a 8 hores.....................................
A partir de 9 hores...............................

0,20 punts
0,35 punts
0,50 punts

c) Titulacions acadèmiques (màxim 2 punts)
A1
Llicenciatura o grau directament relacionada amb la
plaça
Llicenciatura o grau no relacionada directament amb
la plaça
Diplomatura directament relacionada amb la plaça
-

A2

Llicenciatura o grau directament relacionada amb la
plaça
Llicenciatura o grau no relacionada directament amb
la plaça
Diplomatura directament relacionada amb la plaça
Diplomatura no relacionada amb la plaça

2 punts
0,50 punts
0’5 punts

2 punts
0,50 punts
0,50 punts
0,25 punts

d) Mèrits artístics (màxim 1 punt)
S’establirà en bases específiques el barem
TEMARI PART GENERAL – ESCOLES D’ART A1L
TEMA 1. Llei d’educació vigent. Principis i fins de l’educació. Principis dels
ensenyaments artístics.
TEMA 2. Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. Els principis del sistema
educatiu de Catalunya. Dret a l’Educació i el sistema educatiu. Les
característiques del servei públic d’educació. El sistema d’avaluació i control del
sistema educatiu. Ensenyaments artístics.
TEMA 3. Autonomia dels centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya
en el marc de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
TEMA 4. Reial decret 596/2007, de 4 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
TEMA 5. Decret 28/2014, de 4 de març, d’ordenació general dels ensenyaments
professionals d’arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011,
d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.
TEMA 6. Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’educació.
Dret a l’educació. Drets i deures de l’alumnat.
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TEMA 7. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals. Objecte de la llei. Protecció de dades
dels menors. Consentiment dels menors d’edat. Tractament de dades dels
menors.

TEMA 9. El govern dels centres educatius de titularitat pública. Capítol I de la
Llei 12/2009 de 10 de juliol d’educació. Decret 29/2015, de 3 de març, de
modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la Direcció de centres
educatius públics i del personal directiu professional docent.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

TEMA 10. El Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona 2020-2023: reptes i
línies estratègiques.
TEMA 11. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis
generals.
TEMA 12. L’organització territorial de l’Estat: municipi, província i comunitat
autònoma. Els estatuts d’autonomia. Referència a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
TEMA 13. Les fases del procediment administratiu comú. L’obligació de resoldre
de l’Administració: el silenci administratiu.
TEMA 14. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs d’alçada. El
recurs de reposició.
TEMA 15. Els ingressos tributaris locals: les taxes, les contribucions especials i
els impostos. Les ordenances fiscals.
TEMA 16. Classes de personal al servei d’una administració pública. Drets i
deures dels empleats públics. Referència als instruments de planificació de
recursos humans: plantilla de personal i relació de llocs de treball.
TEMA 17. La contractació al sector públic. Classes de contractes.
TEMA 18. El pressupost local: contingut i principis pressupostaris. Estructura
del pressupost. El procediment d’elaboració i aprovació.
TEMARI PART GENERAL – ESCOLES D’ART MESTRES DE TALLER A2L
TEMA 1. Llei d’educació vigent. Principis i fins de l’educació. Principis dels
ensenyaments artístics.
TEMA 2. Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació. Els principis del sistema
educatiu de Catalunya. Dret a l’Educació i el sistema educatiu. Les
característiques del servei públic d’educació. El sistema d’avaluació i control del
sistema educatiu. Ensenyaments artístics.
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TEMA 8. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
Objecte. Finalitats d’aquesta llei. Àmbit d’aplicació. Estratègies didàctiques
pròpies d’un centre de Coordinació docent.

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

TEMA 3. Reial decret 596/2007, de 4 de març, pel qual s’estableix l’ordenació
general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

TEMA 5. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals. Objecte de la llei. Protecció de dades
dels menors. Consentiment dels menors d’edat. Tractament de dades dels
menors.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9A12D3D12D50449B9DF58EAB844B2F87 i data d'emissió 02/08/2022 a les 13:00:51

TEMA 6. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
Objecte. Finalitats d’aquesta llei. Àmbit d’aplicació. Estratègies didàctiques
pròpies d’un centre de Coordinació docent.
TEMA 7. El Pla de Mandat de la Diputació de Tarragona 2020-2023: reptes i
línies estratègiques.
TEMA 8. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis
generals.
TEMA 9. L’organització territorial de l’Estat: municipi, província i comunitat
autònoma. Els estatuts d’autonomia. Referència a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.
TEMA 10. Les fases del procediment administratiu comú. L’obligació de resoldre
de l’Administració: el silenci administratiu.
TEMA 11. Classes de personal al servei d’una administració pública. Drets i
deures dels empleats públics. Referència als instruments de planificació de
recursos humans: plantilla de personal i relació de llocs de treball.
TEMA 12. El pressupost local: contingut i principis pressupostaris. Estructura
del pressupost. El procediment d’elaboració i aprovació.
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TEMA 4. Decret 28/2014, de 4 de març, d’ordenació general dels ensenyaments
professionals d’arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011,
d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

