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Edicte

Identificació:
Títol: Esmena d’error material de l’acord adoptat per la Comissió Permanent 

del Ple de data 8 de novembre relatiu a la convocatòria i procés de 
selecció per concurs-oposició d’una plaça de l’Escala d’Administració 
Especial, subescala tècnica i classe mitja per ocupar el lloc de treball 
de Tècnic/a de medi ambient (grup A, subgrup A2) en règim de 
funcionari/ària de carrera, mitjançant procés extraordinari 
d’estabilització d’ocupació temporal

Expedient: 2022/4200

En data 8 de novembre de 2022 la Comissió Permanent del Ple va aprovar l’acord de 
convocatòria i procés de selecció per concurs-oposició d’una plaça de l’Escala 
d’Administració Especial, subescala tècnica i classe mitja per ocupar el lloc de treball de 
Tècnic/a de medi ambient (grup A, subgrup A2) en règim de funcionari/ària de carrera, 
mitjançant procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal.

Atès un error material detectat en les bases del procés selectiu en relació al temari específic,  
en data  13 de desembre de 2022 la Comissió Permanent del Ple ha esmenat l’apartat de 
temari específic el qual queda redactat de la següent manera:

On diu:

TEMARI ESPECÍFIC

11. Les activitats sotmeses a la normativa ambiental. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. Classificació d’activitats. Tipus de 
tramitacions de les activitats. El sistema de control. La funció d'inspecció. Potestat 
sancionadora. Mesures de caràcter provisional. 

12. Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

13. L'Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC). Competències i tramitació dels 
expedients. Tràmit de suficiència i idoneïtat. L'Informe Integrat. 

14. Els espectacles públics i les activitats recreatives: Llei 11/2009, de 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectables i les activitats recreatives i Decret 112/2010, 
de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives. Activitats de caràcter extraordinari. 

15. Equipaments comercials. Decret Llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments 
comercials. Classificació dels establiments comercials. Localització i ordenació de l'ús 
comercial. Interrelació amb l'administració local. El règim de comunicació i la llicència 
comercial. 

16.  Accessibilitat. Normativa aplicable a les activitats. Les taules TAAC. 
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17. Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 
establiments activitats, infraestructures i edificis. Visió general, annexos, nivells 
d'intervenció administrativa i tramitació. 

18. Codi tècnic de l' edificació: Document bàsic SI Seguretat en cas d’incendi.

19. Codi tècnic de l'edificació: Document basic HR de Protecció contra el soroll. 

20. Codi tècnic de l'edificació: Document basic HE estalvi d'energia i secció HE 1 limitació 
de la demanda energètica. Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques d'Edificis (RITE).

21. Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI. RD 
2267/2004). Àmbit d’aplicació. Tipologia dels edificis. Requisits constructius dels 
establiments segons la tipologia. 

22. Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra incendis (RIPCI. RD 513/2017).

23. La contaminació acústica: el soroll i la seva producció. Soroll en sistemes urbans. 
Mapa de capacitat acústica i zonificació. Mapa estratègic del soroll. 

24. Eficiència energètica. Gestió i comptabilitat energètica. Auditories energètiques. 
Certificacions energètiques. Eficiència energètica en edificis. L’estalvi energètic en 
edificis de l’Administració. 

25. Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE). Tipus de sistemes. Bombes 
de calor, producció de calor amb calderes. Tipologia de calderes. Protocols de 
manteniment de sistemes de calefacció i climatització. Normativa d'aplicació. Càlcul i 
disseny. 

26. Instal·lacions elèctriques. Conceptes. Reglament electrotècnic de baixa tensió i 
instruccions complementàries: Instal·lacions d’enllaç. Instal·lacions interiors o 
receptores. Proteccions. Verificacions, aplicat a les diferents tipologies d’edificis 
municipals. 

27. Instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència, locals de característiques 
especials i amb risc d’incendi o explosió. Prescripcions particulars. 

28. La contaminació lluminosa. Llei 6/2001 i Decret 190/2015. Competències i obligacions 
de les administracions locals respecte la prevenció de la contaminació lluminosa. 

29. Elements essencials que integren el sanejament d’una població. Classificació i criteris 
de disseny. Tècniques per a reduir els cabals d’aigües blanques i/o pluvials a les 
xarxes de sanejament. Xarxes de sanejament: sistemes i elements. 

30. Normativa d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. Condicions 
tècniques.

Ha de dir:

TEMARI ESPECÍFIC

11. Medi Ambient en l’àmbit local. La legislació ambiental de l’administració local. 
Competències. Legislació. Instruments eines i sistemes.

12. Gestió de residus. Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una 
economia circular.
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13. Gestió de residus. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei reguladora dels residus i l'Agència de Residus de Catalunya.

14. Els residus: tipologia i caracterització. Prevenció, reutilització, reciclatge i recuperació. 

15. Gestió de residus municipals. La recollida selectiva: metodologia i tipus. El tractament 
i gestió de les diferents fraccions de residus municipals.

16. La gestió dels residus municipals comercials. Normativa. Models de recollida.

17. Els residus industrials. Normativa.

18. Les ordenances municipals de residus. Reglament comarcal de gestió integral de 
residus, neteja viària i neteja de platges.

19. Fiscalitat ambiental local aplicada als residus municipals. Ordenances fiscals. Taxes i 
preus públics de residus. Sistemes de pagament per generació i/o participació.

20. Educació ambiental. Planificació i realització de campanyes. Participació ciutadana.

21. L’estalvi i l’eficiència energètica als municipis. Pacte d’alcaldes i alcaldesses. Plans 
d’Acció per l’Energia Sostenible i Clima. Proposta de mesures a adoptar.

22. Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. Situació actual. Finalitats i principis 
d’actuació.

23. Decret Llei 24/2021, de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies 
renovables distribuïdes i participades. 

24. La nova cultura de l’aigua. Directiva marc de l’aigua.

25. Gestió de l’aigua residual. Xarxes de sanejament municipal. Plantes de tractament de 
les aigües residuals.

26. Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

27. Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics 
de sanejament. Ambiental Comarcal.

28. Incidència ambiental de les activitats. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats. Aplicacions en les tasques municipals. Òrgan 
Tècnic Ambiental Comarcal.

29. Inspecció ambiental. Les actes d’inspecció: contingut mínim i obligatori. Descripció de 
les actuacions inspectores. L’aixecament d’actes i elaboració d’informes d’inspecció. 
Inici i finalització de la inspecció.

30. Fiscalitat ambiental local aplicada a residus municipals (taxes i preus públics de 
residus).
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Per donar compliment al què disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i d’acord amb la 
disposició addicional 6a i 8a de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per 
a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.

Santa Coloma de Farners, 

El president

Salvador Balliu Torroella
La data vàlida d’aquest document és la data de signatura que consta al marge esquerre. 
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