
ANUNCI

de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,

Per donar publicitat al Decret de  la Regidoria de Recursos Humans de 21 de setembre de 2022,
mitjançant  el  qual  s’aproven  les  bases  específiques  del  procés  selectiu  per  a  la  cobertura,
mitjançant oposició lliure,  d’UNA plaça d’Enginyer informàtic/a (convocatòria d’Oferta pública
05/2022)

“Primera. Objecte de les bases

Les bases que regeixen aquesta convocatòria són les específiques que es detallen a continuació,
així com les bases generals publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 8 de gener de 2019,
les qual seran d’aplicació en tot allò no detallat en les presents bases.

Les dades identificatives de la present convocatòria són les següents:

Règim funcionarial, convocatòria 05/2022:

GRUP ESCALA SUBESCALA DENOMINACIÓ NOMBRE
DE PLACES

TORN SISTEMA
SELECCIÓ

A1 Administració  
especial

Tècnica superior Enginyer/a  
informàtic/a 

1 Lliure Oposició

Segona.  Condicions i requisits de les persones aspirants

Els assenyalats a la base general segona, a més del següent requisit específic de titulació:

REQUISITS  DE  TITULACIÓ:  Estar  en  possessió  del  títol  universitari  de  Grau  o  llicenciatura
d’Enginyeria informàtica, Enginyeria en electrònica, Enginyeria de sistemes d’informació, Enginyeria
telemàtica, Enginyeria de sistemes TIC, Enginyeria de telecomunicació, Enginyeria de tecnologies
de telecomunicació o qualsevol altra d’equivalent.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del 
Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Tercera. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu s’han de formalitzar telemàticament mitjan-
çant la seu electrònica de l’Ajuntament/Catàleg de tràmits/Oferta pública d’ocupació/Oferta d’ocu-
pació pública. Convocatòria 05/2022. També es podrà presentar en qualsevol administració indi-
cant la voluntat de participar en el procés selectiu de Sant Adrià de Besòs o bé en la forma esta-
blerta en l’article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, de conformitat amb el qual les oficines de correus hauran de rebre-les
sempre que es presentin en sobre obert, per ser datades i segellades pel funcionari o funcionària
de correus abans de la seva certificació.  En el cas que es vulgui presentar presencialment, es pot
fer sol·licitant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
(Plaça de la Vila, 12, planta baixa). 

És d’obligat compliment que les sol·licituds es presentin per un mitjà oficial i no se n’admetrà cap
que es faci arribar mitjançant correu electrònic, bústia del ciutadà o qualsevol altre mitjà que no
tingui la condició de registre oficial.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals, comptats des de l’endemà de la
publicació de l’extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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A efectes informatius, es donarà publicitat de la convocatòria mitjançant la seu electrònica i la
pàgina web de l’Ajuntament.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els aspirants donen el seu consentiment inequí-
voc al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la
convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.
Poden exercir els seus drets a transparencia@sant-adria.net. Per obtenir més informació us podeu
adreçar a  http://www.sant-adria.net/proteccio-de-dades.

Igualment,  la  formalització  de  la  sol·licitud  implica  l’acceptació  i  coneixement  del  contingut
d’aquestes bases.

Quarta. Drets d’examen

Els  drets  d’examen es  fixen en la  quantitat  de  10,15€ i  han de ser  satisfets  prèviament  pels
aspirants, que han d’adjuntar a la sol·licitud el corresponent resguard acreditatiu del pagament de
la taxa.

Per abonar els drets d’examen, els aspirants hauran de realitzar una transferència bancària al nú-
mero de compte titularitat  de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs de BANC BILBAO VIZCAYA
ES45 – 0182 – 6035 – 4902 – 0160 – 2953,  tot indicant en el full de transferència el codi “OPO
05/2022”, seguit del número de DNI de la persona aspirant.

No hi ha cap causa d'exempció del pagament d'aquesta taxa.

El fet d'abonar els drets d’examen no eximeix de la presentació de la sol·licitud de participació en
les proves selectives, la manca de la qual comportarà l'exclusió de l'aspirant. No serà procedent la
devolució de la taxa en els supòsits d’exclusió de les proves selectives per causa imputable a la
persona interessada.

Cinquena. Inici i desenvolupament del procés selectiu

El procediment de selecció de la present convocatòria serà per oposició lliure amb un període de
pràctiques en els termes especificats més endavant.

La fase d’oposició consta de les següents proves de caràcter obligatori i eliminatori: 

Prova 1: Prova teòrica

Consisteix a respondre, en un temps màxim d’1 h i  30 minuts, un test de 80 preguntes amb
respostes alternatives dividit en dues parts:

1a part.  30 preguntes sobre el contingut del temari general que s’especifica més endavant
2a part.  50 preguntes sobre el temari específic que s’especifica més endavant.

La prova es qualificarà de 0 a 20 punts segons els següents criteris:

1a part: puntuació de 0 a 5 punts aplicant la següent fórmula: Q= ((A-(E/4))*5)/N
2a part: puntuació de 0 a 15 punts aplicant la següent fórmula: Q= ((A-(E/4))*15)/N

Q= nota final; A= encerts; E= nombre d’errades; N= nombre total de preguntes.

La puntuació final de la prova teòrica s’obtindrà sumant les puntuacions dels dos tests i seran
eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 10 punts. 

Prova 2: Coneixements de llengua catalana
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Consistirà en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua
catalana i, si escau, en la realització d’una entrevista amb un expert per valorar-ne el coneixement
oral. El nivell de coneixement exigit serà el corresponent al nivell C de català, que es correspon
amb  les  competències  lingüístiques  del  nivell  C1  del  MECR.   La  durada  de  la  prova  serà
d’aproximadament 90 minuts. La qualificació d’aquest exercici serà d’apte/a o no apte/a. 

Els  aspirants  que acreditin  documentalment  la  possessió del  certificat  del  nivell  C de la Junta
Permanent de Català o equivalent, quedaran exempts de realitzar l’esmentada prova. 

Així mateix, restaran exempts de realitzar-lo les persones que, en algun procés de selecció per a
l’accés  a  la  condició  de  funcionari/ària  públic/a,  hagin  superat  una  prova  o  un  exercici  de
coneixements de llengua catalana del mateix nivell  o superior a l’exigit,  sempre que aportin la
documentació que acrediti aquesta circumstància.

En el cas que la documentació acreditativa de l'exempció de la prova de coneixements de llengua
catalana no s'hagi aportat juntament amb la sol·licitud per participar en el procés selectiu, es podrà
presentar el mateix dia de la prova, abans que aquesta comenci.

Els  títols  acadèmics  d’educació  secundària  obligatòria,  batxillerat,  formació  professional  i
universitaris NO tenen validesa per ells mateixos com a documents acreditatius de coneixements
de llengua catalana. En conseqüència, els candidats han d’adjuntar  a la sol·licitud un certificat
expedit per un institut d’ensenyament secundari (IES) públic en què consti, com a mínim, el nivell
de competència lingüística que es demana en aquesta convocatòria. 

Prova 3: Coneixements de llengua castellana

De conformitat amb el que estableix l'article 6 del Decret 389/1998, de 2 de desembre, pel qual es
regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública, els i les
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar el coneixement de la llengua
castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita. El temps per a la realització d'aquesta prova no
pot ser superior a 45 minuts per a la part escrita i 15 minuts per a la part oral. 

La qualificació de la prova serà d'apte/a o no apte/a. 

Quedaran exemptes d'aquesta prova les persones aspirants que, tot i no tenir la nacionalitat 
espanyola, puguin acreditar documentalment davant el Tribunal Qualificador estar en possessió 
d'un dels documents que s'indiquen a continuació:

- Certificat conforme ha cursat la primària i secundària a l'Estat espanyol o els cursos equivalents a
qualsevol altre estat en què la llengua castellana sigui oficial.

- Diploma d'espanyol nivell B2 (marc europeu comú de referència) que estableix el Reial decret 
1137/2002, de 31 d'octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves 
dirigides a la seva obtenció.

- Certificat de nivell avançat d'espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

- Títol de llicenciat/ada en filologia hispànica o romànica, o equivalent.

Així mateix, tampoc estaran obligades a realitzar la prova aquelles persones que acreditin haver 
superat la prova de coneixement de castellà en convocatòries anteriors de qualsevol Administració 
pública.

Les persones aspirants podran efectuar aquesta acreditació documental, durant el termini de 
presentació de sol·licituds o d'esmena, ja sigui annexant-la directament en el moment de tramitar 
la inscripció telemàtica o bé presentant-la abans de la  realització de la prova i com a màxim el 
mateix dia abans que aquesta comenci.

Pl. de la Vila 12
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel 93 381 20 04 Fax 93 381 70 56 
E-mail st.adria@diba.es
CIF  P-0819300-E



Prova 4: Prova pràctica

La  finalitat  d'aquesta  prova  és  avaluar  la  idoneïtat  dels  aspirants  al  lloc  de  treball  a  cobrir.
Consistirà en el desenvolupament de dos supòsits pràctics vinculats a les funcions i responsabilitats
pròpies  de  la  plaça  a  proveir  o  al  temari  específic  d’aquesta  convocatòria.  El  Tribunal  podrà
proposar diversos supòsits entre els quals cada aspirant haurà d’escollir els dos que realitzarà,
d’acord amb les normes que fixi el Tribunal per a la seva elecció.

A l'efecte d’orientar el contingut d’aquests exercicis, es pot consultar la fitxa descriptiva de les
funcions pròpies de la corresponent categoria, la qual resta a disposició dels/de les aspirants a la
pàgina web i  seu electrònica de l’Ajuntament. En la resolució d'aquesta prova, l'aspirant podrà
consultar textos legals no comentats, en suport paper, que considerin necessaris i aportin per a
l'ocasió,  així  com utilitzar  màquines  de  calcular  estàndards  o  científiques,  però  que  no siguin
programables, ni financeres. 

Es valorarà la sistemàtica en el plantejament, l'habilitat per solucionar els problemes plantejats,  la
formulació de conclusions, i el coneixement i l’adequada aplicació de la normativa vigent i dels
coneixements teòrics, així com la presentació. 

Cadascun dels supòsits es valorarà amb un màxim de 10 punts  i seran eliminats els opositors que
no arribin a un mínim de 10 punts un cop sumats els dos supòsits. Per tant, la puntuació màxima
de la prova serà de 20  punts.

El temps màxim per dur a terme els dos supòsits serà de dues hores de forma conjunta. 

Prova 5: Entrevista

Aquesta  prova  consisteix  en  la  comprovació  que  les  persones  candidates  disposen  del  perfil
requerit per desenvolupar el lloc de treball. Es portarà a terme mitjançant una entrevista semi-
estructurada on s’avaluaran les competències de caràcter transversal i funcionals necessàries pel
desenvolupament del lloc de treball vinculat a la naturalesa de la plaça convocada, i s’hi podran
incloure preguntes sobre el  currículum professional  de la persona aspirant.  Durant l’entrevista,
s’avaluarà cada competència de la persona aspirant,  associant  les evidències comportamentals
mostrades  com  a  element  per  a  obtenir  la  puntuació  corresponent.  L’entrevista  podrà  ser
realitzada per un suport extern especialitzat. La puntuació d’aquesta entrevista serà fins a 5 punts
(1 punt com a màxim per a cadascun dels ítems) segons la següent distribució:

a. Anàlisi i resolució de problemes i presa de decisions 
b. Planificació i gestió de projectes
c. Orientació a la ciutadania 
d. Flexibilitat i gestió del canvi 
e. Treball en equip, transversalitat i treball en xarxa 

L’entrevista no tindrà caràcter eliminatori, però sí obligatori, de manera que les persones que no
s’hi presentin restaran excloses del procés selectiu.

El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de
les proves teòrica, pràctica i entrevista personal. 

Sisena. Període de pràctiques

D'acord amb allò  que disposen les bases generals, s'estableix  un període de pràctiques de sis
mesos durant el qual la persona que hagi superat la fase d’oposició amb millor puntuació serà
nomenada funcionària en pràctiques.
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El període de pràctiques es realitzarà de la forma establerta a l’apartat 11 de les  bases generals i
la  persona aspirant  que el  superi  satisfactòriament serà nomenada funcionari  o  funcionària  de
carrera  en la plaça convocada.

Setena. Altres incidències

Respecte al nomenament, presa de possessió, incompatibilitats, recursos, adscripció a la primera
destinació i altres incidències es regirà pel disposat a les bases generals.

Vuitena. Temaris

Primera part. Temari general

1.- La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals
dels espanyols. La protecció i la suspensió dels drets fonamentals. El poder legislatiu, el poder
executiu i el poder judicial. 

2.-  Organització  territorial  de  l’Estat.  Les  comunitats  autònomes  i  els  seus  estatuts.  L’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern. 

3.- Submissió de l’Administració a la llei i al dret. Fonts del dret públic. La llei: classes de lleis. El
reglament: les seves classes. Potestat reglamentària en l’àmbit local: ordenances, reglaments i
bans.

4.- Disposicions generals sobre els procediment administratius i normes reguladores dels diferents
procediments. La iniciació del procediment: Classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació
de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Terminis: còmput, ampliació i
tramitació d’urgència. Ordenació. Instrucció. Intervenció dels interessats, prova i informes.

5.-  Terminació  del  procediment.  L’obligació  de  resoldre.  Contingut  de  la  resolució  expressa:
Principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial. La terminació convencional. La
manca de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La
caducitat.

6.- L’acte administratiu. Concepte. Elements. Actes nuls i anul·lables. Procediment administratiu.
Fases.  Còmput  de  terminis.  Revisió  dels  actes  administratius:  d’ofici  i  en  via  de  recurs
administratiu. Recurs contenciós-administratiu.

7.-  El  procediment  administratiu  electrònic.  Registres  electrònics.  La  notificació  dels  actes
administratius per mitjans electrònics. L’expedient administratiu electrònic.

8.-  La  responsabilitat  de  l’administració  pública:  característiques.  Doctrina  general:  abast,
delimitació  i  contingut.  Els  pressupòsits  de  la  responsabilitat.  La  relació  de  causalitat.  La
responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques.

9.- La protecció de dades de caràcter personal. Règim jurídic.

10.- El marc normatiu de les obligacions públiques de transparència, accés a la informació i bon
govern.  Obligacions  de  transparència  i  límits.  Publicitat  activa  i  transparència  en  la  gestió.
Informació pública i garanties.

11.- Els contractes del sector públic. Normativa d’aplicació i el seu contingut.

12.-  La  contractació  administrativa  en  l’esfera  local.  Classes  de  contractes.  La  selecció  del
contractista. Drets i deures del contractista i de l’Administració. Execució, modificació i suspensió.
La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes.
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13.- El servei públic local. Formes de prestació dels serveis públics. La gestió directa i la indirecta.
La responsabilitat de l’Administració.

14.-  La  potestat  sancionadora:  concepte  i  significat.  Principis  de  l’exercici  de  la  potestat
sancionadora.  El  procediment  sancionador  i  les  seves  garanties.  Mesures  sancionadores
administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.

15.-  El  personal  al  servei  de  l'Administració  local.  L'accés  a  la  funció  pública.  La  carrera
administrativa: la provisió de llocs de treball i promoció interna. Adquisició i pèrdua de la condició
de  funcionari.  Les  situacions  administratives.  Drets  i  deures  dels  funcionaris  locals.  Sistema
retributiu. Incompatibilitats. Règim disciplinari.

16.- Els béns de les entitats locals. El domini públic. El patrimoni privat de les entitats locals.

17.-  El  règim  local  espanyol:  principis  constitucionals  i  regulació  jurídica.  Relacions  entre  ens
territorials.  L’autonomia local. Els convenis administratius. El municipi: Concepte i  elements. El
terme municipal. Alteracions de termes municipals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La
població municipal. El padró d'habitants. L'estatut dels veïns. Drets dels estrangers.

18.- L'organització municipal. Els municipis de règim comú. Òrgans necessaris: l'alcalde, els tinents
d'alcalde,  el  Ple i  la Junta de Govern Local.  Òrgans complementaris:  comissions informatives i
altres  òrgans.  Els  grups  polítics  i  els  regidors  no  adscrits.  La  participació  veïnal  en  la  gestió
municipal. El consell obert. Altres règims especials. Règim de funcionament.

19.-  Els  pressupostos  locals:  concepte,  principis,  estructura  i  aprovació.  Modificacions
pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. Transferències. Altres modificacions
pressupostàries.

20.- Els tributs: concepte, naturalesa. La relació juridicotributària. El fet imposable i l’acreditació.
Els elements personals del deute tributari. L'exempció tributària. Els impostos: concepte i principis.
Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics. La
recaptació de tributs.

21.- Activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió i gestió de
les subvencions. Reintegrament de subvencions. Infraccions i sancions administratives en matèria
de subvencions.

22.-  La  legislació  urbanística  a  Catalunya.  Les  administracions  i  òrgans  administratius  amb
competències  urbanístiques.  Règim  urbanístic  del  sòl.  Instruments  de  planejament  urbanístic
(plans, plans d’ordenació, normes de planejament,...).

23.-  La  gestió  urbanística.  Sistemes  d’actuació.  Els  patrimonis  públics  de  sol  i  d'habitatge.
Llicències urbanístiques: naturalesa i règim jurídic.

24.- La intervenció en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl. La protecció de la legalitat urbanística.
Disciplina urbanística. Infraccions i sancions. Expropiació forçosa: principis generals, procediment
general i procediments especials, el procediment d’urgència. El sistema d’expropiació.

25.- Les llicències. Classes. Prevenció i control ambiental de les activitats. Espectacles públics i
activitats recreatives.

Segona part. Temari específic

1.- Arquitectura principal del programari: Model-Vista-Controlador (MVC), aplicacions de mobilitat,
microserveis.
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2.- Serveis digitals geogràfics: definició, funcions i tipus d'informació. Cartografia, georeferenciació
i bases de dades geoespacials. Diferències entre dades vectorials i raster. Projeccions i sistemes de
coordenades: Projeccions esfèriques i planes, latitud/longitud i UTM.

3.- Entorns SAP a la Administració Pública. Principals solucions: SAP Financials EAPS, SAP TRM, SAP
BPC, SAPHCM i HCM Pse, SAP SRM, SAP HANA, SAP FIORI, SAP BASIS, SAP PROCESS INTEGRATI-
ON.

4.- Programari lliure: definició, descripció, avantatges i inconvenients. Organitzacions internacio-
nals: GNU"GNU's Not Unix" i Free Software Foundation (FSF).5. Metodologia Agile vs metodologia
waterfall.

5.- Metodologia SCRUM: cicle de vida de un projecte TIC, desenvolupament de projectes TIC en
scrum, principals rols i les seves funcions, descripció de les reunions principals de treball.

6.- Infraestructura àgil i desplegament d'aplicacions amb Docker i DevOps.

7.- App Mòbils: Aplicacions natives vs WebApps. Avantatges, inconvenients i tendències d'aquestes
dues alternatives.

8.- Paquets integrats. Solucions de mercat (ERP, CRM, BPM, BI) Definició, descripció i característi-
ques més rellevants.

9.- Gestió documental i arxiu electrònic: solucions i productes de mercat.

10.- Ofimàtica: Solucions obertes, privatives i al núvol.

11.- Models de computació On-premises i al Núvol: PaaS , SaaS, IaaS, Cloud privat, públic i híbrid.

12.- BigData: eines i sistemes de suport a l'analítica de dades.

13.- Xarxes Socials: eines i aplicació a la gestió pública.

14.- Tecnologies de virtualització: objectius, diferencies, components i implementació. 

15.- Virtualització de servidors i llocs de treball. Virtualització d'aplicacions.

16.- Serveis de directori: disseny, infraestructura, implementació, gestió i manteniment. Autentica-
ció SSO(Single sign on) i gestió d' identitats.

17.- Arquitectura de sistemes orientada a serveis: API Manager (application programming interfa-
ce).

18.- Seguretat TIC: Continuïtat del negoci, Disaster Recovery.

19.- Sistemes de Backup. Estratègia, Disseny i Operació.

20.- Distribució remota d'aplicacions. Solucions de mercat.

21.- Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: identifica-
ció i signatura electrònica.

22.- Administració Electrònica: Objectius i aplicació a l'Administració Pública. Serveis que s'oferei-
xen.

Pl. de la Vila 12
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel 93 381 20 04 Fax 93 381 70 56 
E-mail st.adria@diba.es
CIF  P-0819300-E



23.- Interoperabilitat: Convenis entre Administracions Públiques. El Consorci d'Administració Ober-
ta de Catalunya.

24.- La planificació estratègia dels Sistemes de Informació i Comunicació. Elaboració del pla de sis-
temes d’informació.

25.- Anàlisi d'impacte en la gestió del canvi de projectes TIC: processos, tecnologia, organització i
persones.

26.- El quadre de comandament TIC com a eina de control i gestió. Conceptes generals i exemple
de aplicació.

27.- Serveis d'autenticació electrònica. El rol dels certificats digitals. Les claus públiques i privades.

28.- Sistemes de comunicació interna: intranet, gestió de continguts i portal de l'empleat. Intranet
com a eina de gestió i comunicació interna a les organitzacions. Exemples de continguts.

29.- Impacte de les tecnologies de la informació i les comunicacions a la societat. La escletxa digi -
tal.

30.- La informàtica al servei del ciutadà. Exemples que faciliten la relació entre l'administració i les
persones.

31.- Organització d'un Departament TIC. Funcions bàsiques: Estratègia i planificació de projectes, 

32.- Organització d’un Departament TIC: Àrea de desenvolupament de S.I., Àrea de Sistemes,
operació i explotació, Àrea de comunicacions i infraestructures, Àrea de seguretat.

33.- La tramitació electrònica: Evolució i estat dels serveis de tramitació electrònica.

34.- La contractació de serveis TIC. Gestió, reptes i tendències en compra pública de serveis TIC

35.- Adquisició de sistemes TIC: estudi d'alternatives, avaluació de viabilitat i presa de decisions.

36.- La rendibilitat de les inversions en els projectes de tecnologies d'informació a l'Administració
Pública. Valoració d’aspectes més enllà dels econòmics.

37.- Reutilització de la informació en el sector públic: Implantació de polítiques de dades obertes i
transparència.

38.- La seu electrònica.

39.- El portal de transparència.

40.- El perfil del contractant.

41.- Qualitat en els serveis digitals: models per a la millora de Serveis i Processos. ITIL (Informati -
on Technology Infrastructure Library), CMMI (capability maturity model Integration).

42.- Implantació del sistema de informació. Gestió de la configuració. Estàndards de documenta-
ció: manuals d’usuari i manuals tècnics. Posada en producció. Formació dels usuaris.

43.- El cicle de vida dels serveis digitals. Models de cicle de vida.
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44.- Llicències d'us de programari. Tipologia de Llicències. Codi obert i codi lliure.

45.- Ciutats intel·ligents (smart cities) i la gestió de l'entorn urbà. Aspectes a considerar en un en-
torn d'integració de serveis.

46.- Gestió de projectes TIC. Conceptes bàsics. Cicle de vida. Factors claus d'èxit.

47.- Criteris de pressupostació i control del cost d'un projecte TIC. Aspectes a tenir en compte.

48.-. Planificació del projecte TIC: definició, planificació orientada a objectius, planificació a llarg i
curt termini, planificació d'accions davant de riscos.

49.- Organització del projecte TIC. Lideratge i treball en equip. Comunicació. Gestió d'implicats.
Gestió del canvi.

50.- Execució de projectes TIC. El llançament. Mecanismes de seguiment. Gestió eficaç de proble-
mes i oportunitats i presa de decisions. 

51.- Tancament i avaluació del projecte TIC. Lliçons apreses. Mecanisme de suport post-implanta-
ció.

52.- Gestió dels sistemes en entorn productiu: gestió de la capacitat i la disponibilitat. Proves de
càrrega.

53.- Gestió de la Comunicació en Serveis Digitals. Plans de Comunicació: missatges i continguts
comunicatius, destinataris, canals, temporalitat. Tècniques de Comunicació Digital.

54.- Catàleg de serveis TIC: definició, organització del catàleg. Imputació de costos per serveis.

55.- L'Esquema Nacional de Seguretat (E.N.S).

56.- Reglament (UE) Seguretat i protecció de la informació del Parlament Europeu i del Consell, re-
latiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d'aquestes.

57.- La ciberseguretat.

58.- Riscos i males pràctiques a la xarxa d' Internet (virus, hackers, espies, pop-up, i altres possi-
bles atacs malintencionats, perillosos o molestos): descripció, nivells de risc i sistemes de protec-
ció.

59.- Criptografia: definició i descripció. Certificats digitals i Entitats certificadores. Aplicacions de la
infraestructura de clau pública. Signatura electrònica.

60.- Govern de la Seguretat: conceptes, política, processos i procediments.

61.- Principals serveis de xarxes: sistemes de directoris/LDAP (Lightweight Directory Access Proto-
col). Serveis de fitxers i impressió. Funcionalitats bàsiques, regles de disseny, mètodes d'organit-
zació, control i accés. Principals sistemes comercials: comparativa.

62.- Internet i els seus components: Arquitectura, protocols, domini, DNS (Domain Name System),
sistema d'adreces, certificats, CDN (Content Delivery Network).

63.- Protecció i seguretat en les xarxes d'ordinadors: elements de disseny d'una xarxa protegida
(sistemes firewall, sistemes de xifratge, antivíric). Solucions de mercat.
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64.- Les xarxes de sensors: protocols, nivells d'estandardització, arquitectures possibles de desple-
gament.

65.- Hardware: principals tipologies d’equips utilitzats a una administració pública."

Andrés Pozo Cueto
regidor delegat de Recursos Humans

Sant Adrià de Besòs,  22 de setembre de 2022
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