
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BARCELONA

ANUNCI sobre aprovació del temari de tècnic/a mitjà/ana del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvament de l'Ajuntament de Barcelona.

La Comissió de Govern, actuant per delegació de l’Alcalde, va aprovar en sessió celebrada el 18 de febrer de
2015 el temari de:

- Tècnic/a Mitjà/ana del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, en
els termes de l'Oferta Pública d'Ocupació 2014 aprovada mitjançant Acord de la Comissió de Govern de
l'Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada el 15 de gener de 2014.

Les persones que desitgin consultar l'esmentat temari podran fer-ho al web de l'Ajuntament de Barcelona
www.bcn.cat seguint la següent ruta:

- Web www.bcn.cat / L'espai de trobada amb la gestió de la ciutat / INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA / Oferta
pública.

 

Contra aquesta Resolució, d’acord amb el que estableix 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, en concordança amb el Decret d’Alcaldia d’1 de juliol de 2011 de delegació de competències en el Primer
Tinent d’Alcalde, (BOPB de 18 de juliol de 2011), les persones interessades podran interposar recurs potestatiu
de reposició davant la Primera Tinència d'Alcaldia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós
Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC.
Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

El temari del procés és el que s’adjunta a continuació.

 

Barcelona, 26 de febrer de 2015

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

 

 

PROPOSTA DE TEMARI TÈCNIC/A MITJÀ/ANA SPEIS

 

TEMARI ADMINISTRATIU COMÚ

1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

2. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor
del Poble. El Tribunal de Comptes.

3. El Govern: funcions, potestats i composició. Designació i remoció del Govern i del president. Relacions del
Govern amb les Corts Generals. La delegació legislativa en favor del Govern.
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4. El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial. El Consell General del Poder judicial. El Ministeri
Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

5. Organització territorial de l’Estat. L’Administració Pública a l’ordenament espanyol. Tipologia de les
administracions públiques.

6. L’Estatut de Catalunya de 2006. Estructura, contingut essencial i principis fonamentals. La Generalitat de
Catalunya i els seus òrgans de Govern.

7. El règim local espanyol. Principis i regulació jurídica. Competències dels ens locals. La Carta Municipal de
l’Ajuntament de Barcelona.

8. Organització política i executiva de l’Ajuntament de Barcelona. La descentralització i la desconcentració
municipals: funcional i territorial.

9. El personal al servei de les administracions públiques. La selecció del personal. Situacions administratives del
personal. Drets i deures dels funcionaris. Règim retributiu.

10. Les fonts del Dret Administratiu. El Reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat
reglamentària.

11. El procediment administratiu. Fases del procediment. L’acte administratiu: concepte, classes i eficàcia.
Recursos administratius.

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

 

 

PROPOSTA TEMARI ADMINISTRATIU ESPECÍFIC

 

PROTECCIÓ CIVIL I SERVEIS DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENTS

1. Protecció civil. Normativa estatal. Marc competencial estatal, autonòmic i local. La protecció civil a
Catalunya: principis generals, finalitats i actuacions bàsiques, classes de plans de protecció civil, estructura
organitzativa i relacions interadministratives. Plans territorials i especials de Catalunya: tipus, abast, conceptes
bàsics. Els plans d'autoprotecció.

2. Protecció civil municipal. Elaboració i homologació de plans. La protecció civil a Barcelona: marc legal
específic, pla bàsic, plans d'actuació i plans específics d'emergència municipal. Objectius, estructura i contingut
bàsic dels plans.

3. Serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments. Els serveis de prevenció, extinció d’incendis i
salvaments de Catalunya: principis d’actuació i personal que integra aquests serveis. Serveis municipals de
prevenció i extinció d'incendis: regulació genèrica. Funcions, organització i estructura del Servei de Prevenció i
Extinció d'Incendis i Salvaments de l'Ajuntament de Barcelona.

TERRITORI, URBANISME I MEDI AMBIENT

4. Medi natural. El Parc Natural de la Serra de Collserola: marc legal, òrgan gestor, equipaments i vies.
Prevenció d'incendis forestals.

MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT

5. Carreteres, xarxa viària i túnels. La xarxa de carreteres a l'àrea metropolitana d'accés a Barcelona. La xarxa
viària de Barcelona. Senyalització vertical i horitzontal. Senyalització variable. Sistemes de contenció de
vehicles: barreres de seguretat, ampits, baranes, amortidors d'impacte, passos de mitjana. Enllumenat viari.
Semàfors. Situacions especials: obres, transports especials, proves esportives i altres usos singulars. Estratègia
de seguretat viària a Barcelona. Túnels de la ciutat de Barcelona: tipologia, instal·lacions i mitjans d'extinció
contra incendis.

6. Transport de mercaderies. Transport de mercaderies perilloses: classificació i identificació en vehicles i
contenidors. Normativa específica.

7. Cisternes. Tipus de cisternes de transport. Comportament davant del foc. Accidents en el transport de
matèries perilloses.
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CIÈNCIES I TÈCNIQUES APLICADES

8. Combustió i foc. Reacció de combustió. Substàncies combustibles, inflamables i de combustió espontània.
Generació i propagació segons el tipus de matèria. Oxidants. Tipus de combustió. Comportament dels
materials davant del foc. Evolució temps temperatura i temps potència dels incendis. Productes resultants de la
combustió. Toxicitat. Triangle i tetràedre del foc. Classes de foc. Mecanismes d’extinció. Eficàcia dels agents
extintors. Límits inferior i superior d’inflamabilitat i explosibilitat.

9. Explosions I. Deflagració: causa, efecte i mesures de prevenció. Detonació: conceptes fonamentals.
Classificació de les explosions segons el seu origen. Potencial destructiu. Explosions físiques. Explosions
tèrmiques i detonacions. Determinació del poder explosiu. Efectes sobre els elements vulnerables.

10. Explosions II. Explosions BLEVE: definició, condicions en les que es produeix i conseqüències previsibles.
Principals productes perillosos i mesures preventives. Flashover, blackdraft i boilover: concepte, generació,
senyals d’avís i efectes.

11. Conceptes de química i reactivitat química. Concepte de matèria. Principis de conservació. Estats de la
matèria. Substància. Solucions. Estructura de la matèria. Lleis químiques fonamentals. Teoria atòmica.
Partícules subatòmiques. Tipus d'enllaços químics. Dissolucions, reaccions químiques. Oxidació i reducció.
Electròlisi. Operacions bàsiques en química: concepte i generalitats.

12. Propietats fisicoquímiques i termodinàmica. Estat, punt de fusió, punt d’ebullició, densitat, viscositat,
solubilitat, compressibilitat, tensió superficial, pressió de vapor, conductivitat elèctrica. Calor i temperatura,
calor específic, calor latent, calor de reacció, calor de formació, calor de conducció, inflamabilitat, rang
d’inflamabilitat, punt d’inflamabilitat, temperatura d’ignició, temperatura d’autoignició.

13. Matèries perilloses I. Concepte, tipus, característiques i propietats més comunes segons tipologia. Fitxa de
dades de seguretat de les matèries perilloses. Identificació i classificació de mercaderies perilloses. Etiquetatge,
embalatge i condicionament de les mercaderies perilloses.

14. Matèries perilloses II. Identificació i classificació de mercaderies perilloses. Etiquetatge, embalatge i
condicionament de les mercaderies perilloses.

15. Conceptes de física i màquines simples. Força. Composició de forces. Vectors. Forces en equilibri:
condicions d’equilibri. Velocitat i acceleració. Pressió. Treball. Potència i energia. Unitats corresponents al
Sistema Internacional i Tècnic. Ones. Magnetisme. Palanques: tipus i aplicacions. Politges: tipus i aplicacions.

16. Electricitat. Corrent elèctric. Llei d’Ohm. Magnituds elèctriques fonamentals. Tipus de corrent: continua i
alterna. Corrent trifàsica i monofàsica. Mesuradors de magnituds elèctriques, aïllants i conductors. Elements
d'una instal·lació elèctrica. Aparells de maniobra: interruptors, seccionadors, fusibles, relés, automàtics. Riscos
del corrent elèctric, mesures de seguretat i protecció.

17. Hidrostàtica i hidrodinàmica. Definicions bàsiques. Principis i equacions fonamentals. Caudals, empentes i
pèrdues de càrrega. Variacions de cabal. Cavitació.

18. Màquines hidràuliques. Bombes i turbines. Elements constitutius i constructius d’una bomba rotodinàmica.
Bombes centrífugues. Tipus de rodets. Bombes d’alta i baixa pressió. Corba característica de les bombes i punt
de funcionament. Potència, pèrdues, rendiment i motors d'accionament. Aspiració. Mecanismes d’encebat.
Mètodes d’instal·lació. Operacions amb bombes. Cavitació en una bomba.

19. Motors. Motors de combustió interna. Motors elèctrics. Noves tecnologies: híbrida, GLP i GNC. Motors
d’explosió i dièsel. Electromotors i transformadors. Perills davant el risc d’incendi.

20. Col·lisió de vehicles i seguretat mecànica. Energia cinètica i potencial en la col·lisió. Principi de la
conservació de moviment. Xoc elàstic i inelàstic. Energia en la col·lisió: estructures monocasc i autoportant.
Protecció de l’habitacle. Seguretat passiva en el disseny de vehicles lleugers i pesants: tipus d'elements i
funcionament.

ENERGIA I INDÚSTRIA

21. Gasos combustibles. Distribució, emmagatzematge i utilització de combustibles gasosos. Empreses
instal·ladores i distribuïdores, i entitats de control i inspecció. Gasoductes i xarxes de distribució. Mesures en
matèria de protecció contra incendis.

22. Productes petrolífers. Distribució, transport i emmagatzematge de productes petrolífers. Mesures en
matèria de protecció contra incendis en instal·lacions de producció i emmagatzematge de carburants. Estacions
de servei.

23. Energia elèctrica. Producció, transport i distribució. Normativa bàsica del sector. Centrals tèrmiques i de
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cicle combinat. Centrals de règim especial: cogeneracions, RSU, biogàs, fotovoltaica, biomassa. Instal·lacions,
equips i proteccions. Subestacions elèctriques. Centres de transformació. Línies d’alta i baixa tensió. Aparells
de comandament, de maniobra i de protecció. Condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions
elèctriques d'alta i baixa tensió.

24. Seguretat industrial. Marc legal sobre la seguretat industrial dels establiments i les instal·lacions.
Reglament de seguretat contra incendis. Agents de la seguretat industrial. Registre d'instal·lacions tècniques.
Funcions de control i inspecció. Normativa específica sobre aparells elevadors, instal·lacions frigorífiques i
instal·lacions radioactives. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials.

25. Seguretat en la indústria química I. Seguretat en l'emmagatzematge de productes químics.
Emmagatzematge de GLP’s en dipòsits fixos. Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles,
inestables i d’inflamació espontània.

26. Seguretat en la indústria química II. Emmagatzematge de productes tòxics, de productes corrosius i
d’ampolles de gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió.

27. Plans especials del sector químic. La directriu bàsica per a l’elaboració i homologació dels plans especials
del sector químic. Fonaments. Conceptes de risc, dany, vulnerabilitat en el sector químic. Informació de
declaració obligatòria. L’autoprotecció en el sector químic. Planificació exterior de l’emergència. Bases i criteris.
Homologació, implantació i manteniment. Normativa sobre accidents greus en indústries químiques.

CONSTRUCCIÓ I ESTRUCTURES

28. Mesures de protecció constructives I. Normativa sobre condicions de protecció contra incendis en els
edificis: codi tècnic de l'edificació, documents bàsics de seguretat contra incendis i ús i accessibilitat,
ordenances de l'Ajuntament de Barcelona. Condicions d'accessibilitat i entorn dels edificis. Propagació interior i
exterior. Evacuació: criteris generals de disseny, càlculs i senyalització. Resistència al foc de l'estructura i
reacció al foc dels materials: definicions, classificació i requeriments.

29. Mesures de protecció constructives II. Sistemes i instal·lacions de protecció. Reglament d'instal·lacions de
protecció contra incendis. Sistemes de detecció automàtica i alarma d’incendis. Detectors d’incendi. Polsadors
manuals d'alarma. Centrals de senyalització i indicació. Sistemes d'extinció automàtica: ruixadors d'aigua,
sistemes d'extinció per gas, sistemes d'aigua polvoritzada i sistemes d'escuma. Mitjans manuals d’extinció.
Extintors. Boques d'incendi equipades. Sistemes d'abastament d’aigua contra incendis. Instal·lació dels
sistemes. Hidrants d'arqueta i de columna. Columnes seques.

30. Instal·lacions generals en edificis I. Instal·lacions de subministrament d’aigua. Instal·lacions d’electricitat i
energia solar. Instal·lacions de subministrament de gas.

31. Instal·lacions generals en edificis II. Instal·lacions de sanejament, sistemes de control de temperatura i
evacuació de fums en cas d'incendi, ascensors i sistemes de climatització. Telecomunicacions en els edificis:
infraestructures comunes. Canalitzacions per a la xarxa de telefonia i altres serveis per cable.

32. Accions sobre les estructures. Estructures: generalitats, tipus i característiques. Pes propi. Càrregues
climàtiques. Sobrecàrregues d'utilització. Coeficients de seguretat. Accions accidentals: resistència al foc.
Normativa nacional i europea.

33. Terreny de cimentació. El terreny. Paràmetres del sòl. Tipus de sòl. Estabilitat de talussos. Empentes sobre
murs de contenció de terres. Pantalles. Fonamentacions superficials. Pilons. Assentaments. Patologies de
fonamentacions.

34. Tipologies constructives I. Estructures de formigó: tipus i característiques. Comportament i estàtica dels
elements. Patologies i degradació. Comportament davant del foc i lesions associades.

35. Tipologies constructives II. Estructures de fusta: tipus i característiques. Comportament i estàtica dels
elements. Patologies i degradació. Comportament davant del foc i lesions associades.

36. Tipologies constructives III. Estructures metàl·liques: tipus i característiques. Comportament i estàtica dels
elements. Patologies i degradació. Comportament davant del foc i lesions associades.

37. Tipologies constructives IV. Estructures de fàbrica: tipus i característiques. Comportament i estàtica dels
elements. Patologies i degradació. Comportament davant del foc i lesions associades.

38. Tipologies constructives V. Estructures mixtes: característiques i comportament entre elements estructurals
de diferents característiques i estàtica dels elements. Sistemes constructius tradicionals: tipus, característiques
i comportament.

39. Elements constructius. Estructures de coberta: tipologia, característiques i comportament. Tancaments i
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revestiments: tipologia, característiques i comportament.

40. Patologies de l'edificació I. Lesions en edificis per deformacions, assentaments, moviments del terreny o
altres. Definició i causes més comunes. Efectes produïts i variacions segons el tipus d’estructura. Interpretació
d’esquerdes.

41. Patologies de l'edificació II. Estabilització d’elements constructius. Generalitats. Càlcul i tipus d’actuació.

INFORMÀTICA

42. Sistemes informàtics. Components d’un ordinador: placa base, processador, bus de sistema, memòries,
targeta gràfica, interfícies externes (USB, Firewire, Bluetooth), connexió a xarxa (Ethernet, Wi-Fi). Conceptes
generals de sistemes operatius. Classificació genèrica del software. El programari lliure. Connectivitat: xarxa
bàsica, adreces d'un ordinador (MAC, IP, DNS). Protocols bàsics d’Internet: HTTP, FTP, UDP.

CARTOGRAFIA

43. Cartografia. Principis bàsics en cartografia: elements geogràfics, l'escala del mapa, el nord magnètic i
geogràfic. Coordenades geogràfiques i UTM. El mapa topogràfic: planimetria, altimetria, toponímia, informació
segons l'escala. Imatge aèria: tipus d'ortofotomapes i informació visual de la imatge aèria. Les formes del
relleu: principals formes geomorfològiques, perfils topogràfics, orientació, pendent, desnivell.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

44. Prevenció de riscos laborals. Normativa reguladora. Principis de l’acció preventiva, drets i obligacions dels
treballadors, obligacions de l’empresari. Organització de la prevenció. Serveis de prevenció. Consulta i
participació dels treballadors. Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

45. Protecció de dades de caràcter personal. Marc normatiu. Concepte de dades personals. Legitimitat del
tractament de dades. Fitxers: creació, modificació i supressió. Mesures de seguretat. Drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició.

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS I MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS

46. Direcció d'equips. Concepte d'equip de treball. Etapes de desenvolupament d'un equip. Tipus de direcció.
Tipus de lideratge. Elements i recursos per al lideratge. Qualitat de la vida laboral: clima i motivació.
Comportament humà a les organitzacions. Gestió dels conflictes. Direcció per objectius.

47. Gestió del coneixement i qualitat de servei. Models de gestió del coneixement. Cicle de gestió del
coneixement a les organitzacions. Eines metodològiques: bones pràctiques, comunitats de pràctica. Eines i
recursos tecnològics. Eines de treball col·laboratiu (wiki, fòrum, blog, xarxa social). Gestors de continguts.
Sistemes de gestió de la qualitat. Normes ISO. Models EFQM i Servqual. Auditories organitzatives.

48. Integració de les TIC i perspectiva 2.0. Dades bàsiques. Impacte de les TIC en la societat i en la
governabilitat: oportunitats, riscos i perspectives. Conceptes d'e-govern, e-democràcia, e-administració i t-
administració. Nivells de servei.

 

(15.057.097)
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