
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

RESOLUCIÓ PDA/3295/2020, de 14 de desembre, 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 tècnics especialistes i al cos d'auxiliars tècnics de la
Generalitat.

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’han d’ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les
persones que hagin de prestar serveis a l’Administració de la Generalitat tinguin la preparació i els
coneixements necessaris per dur a terme adequadament les seves tasques.

La Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, va crear, entre
d’altres, el cos de tècnics especialistes i el cos d’auxiliars tècnics.

Al mateix temps, la normativa sobre funció pública disposa que una de les dades essencials que han de
contenir les bases d’una convocatòria és el programa (temari) sobre el qual han de versar les proves
selectives, o bé la indicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en què s’hagi publicat.

En aquest sentit, la Resolució GAP/1906/2007, de 19 de juny, publicada en el DOGC núm. 4913, de 27.6.2007,
va aprovar i fer pública la part general del temari de les proves selectives per a l’accés al cos de tècnics
especialistes i al cos d’auxiliars tècnics de la Generalitat.

Vist el temps transcorregut, és necessari actualitzar aquest temari, modificant el nombre de temes i el
contingut d’altres, amb la finalitat de garantir la correcta preparació i els coneixements necessaris per dur a
terme les tasques encomanades, per la qual cosa es considera oportú aprovar-ne l’actualització i fer-ne
publicitat.

Atès el que disposa la Resolució PDA/360/2019, de 14 de febrer, de delegació de competències, i d’acord amb
les competències que m’atribueix la normativa vigent,

Resolc:

—1 Aprovar i fer pública la part general del temari de les proves selectives per a l’accés al cos de tècnics
especialistes i al cos d’auxiliars tècnics de la Generalitat de Catalunya, que figura en l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 Deixar sense efecte la part general del temari de les proves selectives per a l’accés al cos de tècnics
especialistes i al cos d’auxiliars tècnics de la Generalitat de Catalunya, aprovada per mitjà de la Resolució
GAP/1906/2007, de 19 de juny, publicada en el DOGC núm. 4913, de 27.6.2007.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar
potestativament un recurs de reposició davant la directora general de Funció Pública, en el termini d’un mes
comptat a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord
amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé
directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació en el
DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 14 de desembre de 2020

P. d. (Resolució PDA/360/2019, de 14 de febrer, DOGC núm. 7814, de 20.2.2019)

Pilar Sorribas Arenas

Directora general de Funció Pública

Annex

Tema 1

Bon govern i transparència: concepte i principis. Dret d’accés als serveis públics i a la informació pública. Drets
relatius als mitjans electrònics.

Tema 2

El dret a la protecció de les dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El
consentiment. El dret d’informació. Els drets de les persones interessades: accés, rectificació, supressió,
limitació del tractament, portabilitat i oposició.

Tema 3

Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. Les Corts
Generals, el Govern, el poder judicial, el Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble.

Tema 4

L’organització territorial. Les comunitats autònomes: els estatuts d’autonomia i la distribució de competències.
Les entitats locals: el municipi, la província, la comarca i la vegueria.

Tema 5

L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, i tipologia de competències. L’organització
institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Síndic de
Greuges.

Tema 6

La Unió Europea: organització i institucions. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 7

L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments:
estructura i atribucions. La competència administrativa: concepte, titularitat i exercici.

Tema 8

El procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius. La revisió dels actes en via
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administrativa. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte, estructura, cicle pressupostari i control.

Tema 9

La funció pública: les classes d’empleats públics, l’adquisició i pèrdua de la relació de servei, i les situacions
administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d’incompatibilitats. El règim disciplinari.
Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.

Tema 10

Els drets i deures dels empleats públics. El codi de conducta dels empleats públics. La prevenció de riscos
laborals: concepte i principis. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte
no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

(20.350.022)
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