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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

DEPARTAMENT
D’INTERIOR
RESOLUCIÓ
INT/346/2006, de 17 de febrer, per la qual es modifiquen les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos i exempts de realitzar la prova de
coneixements de llengua catalana de la convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 50 places de la categoria de caporal/a de l’escala tècnica del cos de bombers de
la Generalitat (núm. de registre de convocatòria
62/03).
Atesa la Resolució JUI/2240/2003, de 15 de
juliol, de convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 50 places
de la categoria de caporal/a de l’escala tècnica
del cos de bombers de la Generalitat (núm. de
registre de convocatòria 62/03) (DOGC núm.
3932, de 24.7.2003);
Atesa la Resolució JUI/3128/2003, de 13 d’octubre, per la qual s’aproven i es fan públiques
les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos i exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana de la convocatòria
de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 50 places de la categoria de caporal/a de l’escala tècnica del cos de bombers de
la Generalitat (núm. de registre de convocatòria
62/03) (DOGC núm. 3993, de 22.10.2003);
Vista la sentència núm. 1298/2005, de 22 de
desembre, dictada per la Secció Quarta de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en relació
amb el recurs d’apel·lació núm. 2141/2004, i vista
la Resolució INT/135/2006, de 20 de gener, de
nomenament de funcionaris de la categoria de
caporal/a de l’escala tècnica del cos de bombers
de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre
de la convocatòria 61/02) (DOGC núm. 4562,
de 31.1.2006);
Vist que el senyor Carles Galán Coll, per
causes sobrevingudes, ha deixat de complir els
requisits establerts a les bases 3.c) i 4 de l’annex
1 de la Resolució de convocatòria;
Vista la renúncia de participació a la convocatòria presentada pel senyor Joan Josep Bellostas Solé, de data 31 de gener de 2006;
Vist l’acord del tribunal qualificador de l’esmentada convocatòria, del dia 31 de gener de
2006, en el sentit de proposar l’exclusió del procés dels aspirants nomenats funcionaris de la
categoria de caporal/a de l’escala tècnica per la
Resolució INT/135/2006, de 20 de gener (núm.
registre de convocatòria 61/02), així com l’exclusió dels senyors Carles Galán Coll i Joan Josep
Bellostas Solé;
En ús de les competències que m’atribueix
l’article 17.3 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de
regulació dels serveis de prevenció i extinció
d’incendis i de salvaments de Catalunya, i de
conformitat amb el que disposa l’article 1.h) de
la Resolució INT/2028/2004, de 12 de juliol,
RESOLC:
Article 1
Modificar i fer públiques les llistes definitives
d’aspirants admesos i exclosos i la llista definitiva d’exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, amb indicació de les
causes d’exclusió, de les persones que han pre-
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sentat sol·licitud per participar en la convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció
interna, per cobrir 50 places de la categoria de
caporal/a de l’escala tècnica del cos de bombers
de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 62/03).

RESOLUCIÓ
GAP/357/2006, de 14 de febrer, per la qual s’aprova i es fa pública la part general del temari de les
proves selectives per a l’accés al cos de titulació
superior i al cos de diplomatura de la Generalitat.

Article 2
Les llistes completes i certificades s’exposen
als llocs següents:
Departament d’Interior, Via Laietana, 69,
08003 Barcelona.
Direcció General d’Emergències i Seguretat
Civil, ctra. de la Universitat Autònoma, s/n,
08290 Cerdanyola del Vallès.
Delegacions territorials del Govern de la
Generalitat:
Barcelona: Via Laietana, 14, esc. B, 08003
Barcelona.
Girona: Gran Via de Jaume I, 9, entresòl,
17001 Girona.
Lleida: pg. de Lluís Companys, 1, 1r, 25003
Lleida.
Tarragona: c. Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona.
Terres de l’Ebre: c. Dr. Ferran, 6-8, 3r, 43500
Tortosa.

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública, estableix els principis en què s’ha d’inspirar la selecció de personal, entre els quals cal tenir especialment en compte l’adequació del sistema
selectiu al contingut dels llocs de treball que
s’hagin d’ocupar, amb la finalitat de garantir al
màxim que les persones que passin a prestar
serveis a l’Administració de la Generalitat tinguin la preparació i els coneixements necessaris per dur a terme adequadament les seves tasques.

Article 3
La publicació d’aquesta Resolució i l’exposició de les llistes als taulers d’anuncis dels llocs
que s’indiquen a l’article 2 substitueixen la notificació als interessats, de conformitat amb el
que estableix l’article 59.6.b) de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.
Article 4
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, els interessats poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el secretari general, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, o bé recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona o, a elecció del demandant, davant
el corresponent al lloc del seu domicili, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de
la publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, i els articles 8.2, 14 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, els interessats poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 17 de febrer de 2006
P. D. (Resolució INT/2028/2004,
DOGC de 22.7.2004)

JORDI PARDO I RODRÍGUEZ
Secretari general
(06.046.172)

*

La Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos
de funcionaris de la Generalitat de Catalunya,
va crear el cos de titulats superiors i el cos de
diplomats de la Generalitat, que amb la modificació introduïda per la Llei 31/2002, de 30 de
desembre, de mesures fiscals i administratives,
passen a denominar-se cos de titulació superior i cos de diplomatura de la Generalitat.
Al mateix temps, la normativa sobre funció
pública exigeix que una de les dades essencials
que han de contenir les bases d’una convocatòria
és el programa sobre el qual versaran les proves selectives, o bé la indicació del DOGC en
què aquest s’hagi publicat.
És per això que per tal de facilitar als aspirants
la preparació dels processos selectius, es considera oportú donar publicitat, de manera anticipada a les convocatòries corresponents, a la
part general del temari de les proves selectives
per a l’accés al cos de titulació superior i al cos
de diplomatura de la Generalitat.
D’acord amb el que disposa la Resolució
GAP/2665/2004, de 29 de setembre (DOGC
núm. 4233, de 6.10.2004), correspon al director
general de la Funció Pública la competència per
convocar els processos selectius per a funcionaris, sens perjudici del que estableix l’article 6.3
del Decret legislatiu esmentat.
De conformitat amb el que estableix l’article
80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
RESOLC:
Aprovar i fer pública la part general del temari de les proves selectives per a l’accés al cos
de titulació superior i al cos de diplomatura de
la Generalitat, que figura a l’annex d’aquesta
Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via
administrativa, les persones interessades podran
interposar recurs potestatiu de reposició davant
el director general de la Funció Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos me-
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sos a comptar de l’endemà de la publicació de
la Resolució al DOGC.
Igualment, les persones interessades poden
interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 14 de febrer de 2006
P. D. (Resolució GAP/2665/2004,
DOGC de 6.10.2004)

JOAN PLANA I SOLA
Director general de la Funció Pública
ANNEX
I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l’Estat.
Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional. El poder judicial: funcions i principis. El Ministeri Fiscal. El
Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Tema 2
Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats.
Relacions del Govern amb les Corts Generals.
Tema 3
L’organització territorial de l’Estat. L’Administració local: ens que l’integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El
finançament de les comunitats autònomes.
II. L’organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d’administració.
Tema 4
L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Tipologia de les
competències de la Generalitat de Catalunya.
Tema 5
El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern:
composició, caràcter, atribució i funcions. El
Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes.
El Consell Consultiu.
Tema 6
L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals,
territorials i consultius de l’Administració de la
Generalitat. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.
III. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions.
Tema 7
Configuració de la Unió Europea: els tractats
originaris i de modificació; el tractat pel qual s’estableix una constitució per a Europa. Fonts del
dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les
llibertats bàsiques comunitàries. Repercussió de
les polítiques comunitàries en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.
Tema 8
Les institucions comunitàries: la Comissió, el
Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de
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Justícia i el Tribunal de Comptes. Recursos financers i personals de la Unió Europea.
IV. L’Administració pública. El dret administratiu.
Tema 9
L’Administració pública: concepte i principis.
El dret administratiu: concepte. Les fonts del
dret administratiu. Els òrgans administratius:
concepte i classes. L’acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.
Tema 10
El procediment administratiu: concepte i
principis generals. El procediment administratiu
comú: regulació, contingut i àmbit d’aplicació.
El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
Els recursos administratius: concepte i classes.
La jurisdicció contenciosa administrativa. El
recurs contenciós administratiu.
Tema 11
La contractació administrativa: concepte i
fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de
les administracions públiques. Classificació dels
contractes i règim jurídic. Formes d’adjudicació.
Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.
Tema 12
La responsabilitat de les administracions
públiques. Responsabilitat patrimonial. La
potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador. L’expropiació forçosa:
concepte, fonament, subjectes i contingut. Procediment general i procediments especials.
Tema 13
El servei públic: concepte i evolució. Formes
de gestió dels serveis públics. La gestió directa.
La gestió indirecta. La concessió. El domini
públic i privat de l’Administració: règim jurídic
i naturalesa. Ús del domini públic.
V. Organització de l’Administració i funció
pública. L’Administració electrònica.
Tema 14
La crisi del model burocràtic. Diferents tendències en els processos de reforma i modernització de les administracions públiques.
Tema 15
La gestió pública. L’ètica i els valors a l’Administració pública. Tècniques de direcció gerencial. El model de gestió per processos i les
tècniques bàsiques de gestió de la qualitat. La
gestió del coneixement.
Tema 16
Govern electrònic i Administració electrònica. Interoperatibitat. La seguretat en les transaccions electròniques entre les administracions
i amb l’Administració. La protecció de dades de
caràcter personal.
Tema 17
El règim jurídic de la funció pública espanyola. Classes de personal, estructura i regulació
general. La funció pública de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya: regulació.
Tema 18
La gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. La
provisió de llocs de treball. La promoció professional.
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Tema 19
Drets, deures i situacions administratives
dels funcionaris públics. Els sistemes de retribució dels empleats públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. La prevenció de riscos
laborals. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere.
VI. Gestió pressupostària.
Tema 20
La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d’administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost. El
pressupost de la Generalitat de Catalunya. Estructura. Classificació orgànica, econòmica i funcional. El pressupost per programes.
Tema 21
El control pressupostari. El control intern de
l’activitat economicofinancera del sector públic.
La Intervenció General de la Generalitat. El
control extern. La comptabilitat com a mitjà de
control.
VII. Polítiques públiques de la Generalitat.
Tema 22
Radiografia econòmica, social i política de
Catalunya. Reptes de la societat catalana a l’inici
del segle XXI. Les polítiques públiques de resposta.
Tema 23
Polítiques públiques relacionades amb l’economia productiva: en matèria d’agricultura,
ramaderia i pesca; d’empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i consum; i societat del
coneixement. Política territorial i ambiental: en
matèria de medi ambient, de territori, paisatge
i urbanisme.
Tema 24
Polítiques públiques de caràcter social i prestacional: en matèria de salut; d’educació i universitats; d’acció social; d’habitatge; de cultura
i llengua catalana; de seguretat i emergències;
de justícia i serveis penitenciaris.
Tema 25
Polítiques institucionals: en matèria de millora
de l’autogovern; de relacions institucionals i exteriors; de cooperació internacional; i de nova
organització territorial de l’Administració.
(06.027.138)

RESOLUCIÓ
GAP/358/2006, de 14 de febrer, per la qual s’aprova i es fa pública la part específica dels temaris
de les proves selectives per a l’accés al cos de titulació superior de la Generalitat, arxivers, biòlegs, enginyers forestals, geofísics, pedagogs, planificació lingüística, químics i veterinaris, i al cos
de diplomatura de la Generalitat, assistents socials, bibliotecaris i enginyers tècnics forestals.
El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública, estableix els principis en què s’ha d’inspirar la selecció de personal, entre els quals cal tenir especi-

