
 
 

PROCÉS SELECTIU DE TÈCNIC/A AUXILIAR, ADSCRIT AL DEPARTAMENT DE 
CONTRATACIÓ 

 
Les persones aspirants admeses quedaran convocades per la realització de dues 
proves de coneixements  , que consistiran en  :  
 

1. Prova de coneixement teòrics ( test )  :  Consistirà a respondre un test de 
coneixements, amb respostes alternatives, relacionat amb el contingut del 
temari.  
 

- Aquesta prova té caràcter eliminatori i cal superar-la amb un 5 sobre 10. 
 

2. Prova de coneixements pràctics ( prova escrita )    : Consistirà a resoldre per 
escrit en un temps màxim de 60 minuts un supòsit pràctic, relacionat amb el 
contingut del temari . 

 
- La puntuació d’aquesta prova serà entre 0 i 10 punts i cal superar-la amb 5 punts. 

 
3. Entrevista :  Si  l’òrgan de selecció ho considera adient es farà una entrevista 

relacionada amb les competències del lloc de treball.  
 

TEMARI 
 

1. Drets dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions públiques. 

2. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació.  

3. Organització i funcionament de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

4. Contractes administratius i contractes privats. 

5. El recurs especial en matèria de contractació.  

6. Els òrgans de contractació. El responsable del contracte. La mesa de contractació. 
El perfil del contractant. El registre públic de contractes.  

7. Preparació dels contractes per les administracions públiques. El preu, el 
pressupost i el valor estimat.  

8. Preparació dels expedients de contractació i plecs de clàusules administratives i 
prescripcions tècniques. 

9. Procediments i formes d'adjudicació dels contractes. Criteris d'adjudicació.  

10. Tipus contractuals.  

 

Els candidats/es  seran cridats per a cada exercici en crida única. La no presentació a 
qualsevol dels exercicis en el moment de ser cridats, determinarà automàticament la 
pèrdua del dret a participar en aquest exercici i en els successius, quedant exclòs/a, en 
conseqüència, del procediment selectiu. 
 



 
 
Tots els exercicis  tindran la consideració d'obligatoris i eliminatoris per a totes les 
persones aspirants.  
 

 

Sant Joan Despí, 1 de febrer de 2023 .  


