BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSOPOSICIÓ LLIURE DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA
PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, TÈCNIC/A
SUPERIOR
D’ADMINISTRACIÓ
GENERAL,
GRUP
A1,
ESCALA
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA TÈCNICA.

1.

NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

1.1.
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs
oposició lliure, d’una plaça vacant de tècnic superior funcionari/ària de carrera de la
plantilla de la Mancomunitat Penedès Garraf.
1.2.
Aquesta plaça pertany al grup de classificació A, subgrup A1, a què es refereix
l’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de
l’empleat públic.
1.3.
La convocatòria esta vinculada a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a
Superior d’Administració General, adscrit a Intervenció (Serveis Generals), reservada a
personal funcionari de l’escala d’administració general, subescala Tècnica.
1.4.
La retribució del lloc de treball associat a la plaça serà la que correspongui al
lloc de treball adscrit, de nivell A1.
1.5.

Les funcions del lloc de treball a proveir són les següents:

a) Sota la direcció de la Intervenció, ha de fiscalitzar i realitzar el control intern de les
despeses, ingressos, inversions i subvencions del pressupost de la Mancomunitat
(Expedients Comissió de Govern i Ple, que tinguin naturalesa econòmica, expedients
de contractació d’obres i serveis, així com de personal).
b) Realitzar el disseny, implementació i calendari d’implantació del control intern i
financer de la Mancomunitat.
c) Col·laborar en el procés d’informatització dels expedients de fiscalització i control
intern.
d) Dissenyar fulls, documents i models d’informes de control previ i financer.
e) Qualsevol altra tasca de naturalesa similar o anàloga que li sigui atribuïda.
1.6.
Fins a la resolució d’aquesta convocatòria no es poden amortitzar, transformar,
ni modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les
normes de procediment administratiu.
1.7.
Els/les aspirants donen el seu consentiment 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, i
especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.
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2.

REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA

A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de
reunir els requisits següents:
A)

Nacionalitat:

Ser ciutadà/na espanyol/a o tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la
Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en
virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya,
els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s’hagi
definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea, sempre i quan el lloc objecte de la
convocatòria no estableixi específicament que implica una participació directa o
indirecta en l’exercici del poder públic o bé es tracti de funcions que tenen per objecte
la protecció dels interessos de les Administracions públiques.
El que s’estableix en el paràgraf anterior també serà d’aplicació al cònjuge dels
espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que
no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als del seu cònjuge,
sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat
que visquin al seu càrrec. La pèrdua de qualsevol dels requisits que, d’acord amb el
que preveu l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 17/1993, de 23 de desembre, habiliten per
a l’accés a l’Administració pública, en igualtat de condicions amb els espanyols,
donarà lloc a la pèrdua de la condició de funcionari de carrera, a no ser que l’interessat
compleixi qualsevol altre dels requisits previstos en l’esmentat apartat.
B)

Edat:

Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
C)

Habilitació:

No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs
públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir
funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que
hagués estat separat o inhabilitat. En el cas que tingui la nacionalitat d’un altre Estat,
no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció
disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes
l’accés a l’ocupació pública. Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el
darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a
la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera o contractació laboral.
D)

Titulació:

Tenir la titulació de doctor o Llicenciat en Dret, Ciències Polítiques o Econòmiques, o
equivalent o superior o estar en condicions d’obtenir-la en la data en que finalitzi el
termini de presentació d’instàncies. Aquells/lles que presentin títols considerats
equivalents als exigits hauran d’acreditar l’equivalència mitjançant certificació lliurada
pel Ministeri d’Educació o el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
corresponent.
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E)

Llengua catalana

Els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al nivell de suficiència de
català (nivell C), amb independència de la seva nacionalitat. En cas de no acreditar-lo
hauran de realitzar la prova corresponent.
F)

Llengua castellana

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar els
coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant els certificats
següents:
•
•
•
G)

Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària o batxillerat a l’Estat
espanyol.
Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31
d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves
adreçades a la seva obtenció.
Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes.
Capacitat funcional:

No patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impedeixi
l'exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per
desenvolupar-lo de forma permanent o transitòria. Les persones amb discapacitat
seran admeses a la realització de les proves sense necessitat d’acreditar les seves
condicions psíquiques, físiques i sensorials abans del seu començament, sens
perjudici que, superat el procés selectiu i la base 12.5 , en presentar la documentació
per ser nomenades funcionàries indicada a la base tretzena, hagin d’acreditar, igual
que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels
llocs que es convoquen i prestar el servei públic corresponent.
No obstant això, d’acord amb el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre accés a la funció
pública de persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, els
aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% que tinguin reconeguda la condició
legal de disminuït i vulguin acollir-se a les places reservades per aquest col·lectiu en
les respectives bases específiques de la convocatòria hauran de presentar al tribunal
qualificador, un dictamen vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent,
que haurà de ser emès amb anterioritat al començament de les proves selectives.
3.

PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

3.1 Documentació necessària per participar.
Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, dins del
termini i en el lloc establerts en la base 3.2., la documentació següent:
a) Instància de sol·licitud de participació en la convocatòria, amb indicació expressa
del procés selectiu al qual fa referència.
b) Fotocòpia del document identificatiu.
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c) Fotocòpia del títol acadèmic requerit en la base 2a. Si es tracta d’un títol obtingut a
l’estranger, cal que estigui homologat per part del Ministeri d’ Ensenyament, Cultura i
Esports i que se’n presenti la corresponent traducció jurada.
d) Currículum vitae en el qual s’especifiqui, com a mínim, la informació següent:
− Dades personals i de contacte.
− La formació acadèmica reglada.
− La formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada
curs o seminari. En el cas que no s’indiqui el nombre d’hores lectives no serà
valorat.
− L’experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant
el qual s’ocuparen i detall de les funcions desenvolupades.
− Els coneixements i certificats lingüístics.
− Els carnets de conduir de què hom disposa.
Els mèrits que constin al currículum però que no quedin acreditats documentalment, no
seran valorats.
3.2 Lloc i termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar al Registre
General de a Mancomunitat, dins del termini improrrogable de 20 dies naturals, a
comptar des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, també estaran publicades a la web de la Mancomunitat.
4. PROCÉS DE SELECCIÓ
El procediment de selecció serà el de concurs oposició lliure.
La data, el lloc i hora en què començaran els exercicis s’anunciarà, conjuntament amb
la llista d’ admesos i exclosos, amb un mínim de quinze dies d’antelació, a la pàgina
web de la Mancomunitat
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI, passaport
o permís de conduir. La manca de presentació d’aquest document determinarà
l’exclusió automàtica de l’aspirant del procediment selectiu.
El tribunal podrà decidir lliurement l’ordre en la realització dels exercicis, podent variar
l’ordre que tot seguit s’estableix.
Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació
de l’altra, de manera que en un mateix dia es podran portar a terme més d’una prova.

5. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ
Primer exercici: Coneixements de la llengua
1.1

Coneixement de la llengua catalana

Constarà d’un exercici corresponent al nivell C de català. Quedaran exempts d’aquest
exercici:
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• Els aspirants que presentin el certificat de suficiència de català (nivell C) de la
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat
Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte.
1.2

Coneixement de la llengua castellana

Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola i no hagin acreditat els coneixements de llengua castellana.
Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana, els aspirants que no tinguin
la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una
redacció de 200 paraules en el termini màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa
amb membres del tribunal durant el temps màxim de 15 minuts i, si s’escau, amb els
assessors especialistes que aquest designi.
Aquest exercici serà avaluat pel tribunal, amb la qualificació d’apte o no apte.
Segon Exercici. Prova teòrica:
Consistirà en desenvolupar per escrit, de forma llegible pel Tribunal en el termini
màxim de 2 hores, un tema de caràcter general escollit per l’aspirant entre dos
proposat pel tribunal en relació amb els continguts del bloc de matèries comuns que
figura en el programa de l’annex I.
Aquest exercici haurà de ser llegit obligatòriament davant del Tribunal per l’aspirant,
apreciant-se, fonamentalment, la capacitat i formació en general, la claredat de les
idees, la precisió i el rigor en l’exposició i la qualitat d’expressió escrita.
La qualificació de la prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà
de 5 punts.
Tercer exercici. Prova oral:
Consistirà en exposar oralment, durant un temps màxim de 30 minuts, 2 temes
escollits a l’atzar entre els compresos en el programa de l’annex I i II. Un tema del
grup de matèries comuns estret a l’atzar (annex I) i un tema de grup de matèries
específiques escollit a l’atzar (annex II).
L’opositor deurà exposar els temes per ordre d’aparició en el programa.
Abans d’iniciar l’exposició, l’aspirant disposarà d’un període màxim de 10 minuts per a
la realització d’un esquema o guió dels temes a desenvolupar.
Acabada l’exposició de tots els temes, hi haurà un temps màxim de 10 minuts perquè
l’aspirant contesti qüestions i aclariments relacionades amb els temes desenvolupats
que sol·licitin o formulin els membres del Tribunal.
En aquest exercici es valorarà el volum i compressió dels coneixements, la claredat de
l’exposició i la capacitat d’expressió oral.
La qualificació de la prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà
de 5 punts.
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Quart exercici: Prova Pràctica
El tribunal plantejarà 3 casos pràctics, se’n escollirà un a l’atzar que s’haurà de
resoldre, en un temps màxim d’una hora, en relació al temari de l’annex I i II. La
utilització de material auxiliar serà degudament establert pel Tribunal.
Es qualificarà de 0 a 10 punts i serà necessari per aprovar obtenir una qualificació
mínima de 5 punts.
6.
FASE DE CONCURS
Un cop finalitzada la fase d’oposició i realitzada la qualificació de cada aspirant, es
procedirà a la valoració dels mèrits que, en cada cas, hagin al·legat i provat els/les
aspirants d’acord amb el següent barem:
a) Experiència Professional:
• Per serveis prestats en llocs de treball relacionats amb el lloc de treball a
desenvolupar amb un màxim de 4 punts:
a) Dins del sector públic exercint llocs de treball de TAG, a raó de 0,50 punts per cada
6 mesos. No es puntuaran les fraccions inferiors a 6 mesos.
b) Dins del sector privat d’exercici d’advocat 0,50 punts per cada any. No es puntuaran
les fraccions inferiors a 1 any.
b) Cursos de Formació i perfeccionament professional
• Cursos, jornades i sessions de perfeccionament professional amb un màxim d’1’5
punt:
- Amb prova d’aptitud i més de 60 hores lectives, per cada un 0,50 punts
- Amb prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives, per cada un 0,25 punts
- Sense prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 0,40 punts
- Sense prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives: 0,20 punts.
c) Entrevista personal:
L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats pels aspirants. El
tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, referent a
la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o qualsevol altre aspecte rellevant
del perfil de la plaça.
Aquest exercici es valorarà de 0 a 2 punts.
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 7,5 punts.
Els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar en el moment de presentació de la instància
per a prendre part en el concurs oposició lliure mitjançant els certificats oportuns, de
conformitat amb les bases generals.
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7.

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

El període de prova serà de 6 mesos en el lloc de treball d’adscripció. Aquest període
es realitzarà sota la supervisió de l’Interventor de la Mancomunitat Penedès Garraf o
persona en qui delegui. Finalitzat el període s’emetrà informe pel Cap del Servei fent
constar si s’ha superat el període de prova, d’acord amb l’apartat 15 de les bases
generals de processos de selecció de personal.
Els/les aspirants que ja haguessin prestat serveis a la Corporació en places de les
mateixes característiques, nivell i funcions que les convocades seran eximits/des en tot
o en part de la realització del període de prova.

8.

DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:
President:
− Interventor acumulat de la Mancomunitat Penedès Garraf (titular)
− Secretari acumulat de la Mancomunitat Penedès Garraf ( suplent)
Vocals:
− Un representant de l’Escola Administració Pública de Catalunya (titular i
suplent)
− Un funcionari/a del grup A1 d’un Ajuntament membre de la Mancomunitat
(titular i suplent)
− Un representant del COSITAL (titular i suplent)
Secretari: Actuarà com a tal un membre del tribunal amb el suport administratiu del
Servei de Recursos Humans.
9.

BORSA DE TREBALL

Les persones que hagin superat el procés de selecció i que no hagin obtingut plaça
passaran a formar part d’una borsa de treball, que servirà per cobrir les necessitats de
personal no permanent que es produeixin.
Els/les integrants d’aquesta borsa de treball podran ser cridats d’acord amb l’ordre de
puntuació establert, i podran ser nomenats amb caràcter no permanent segons les
necessitats del servei i els requisits del lloc de treball.
En els supòsits de contractació laboral, aquesta tindrà caràcter de treball de durada
determinada de conformitat amb la legislació vigent que hi sigui aplicable, inclòs el
període de prova.
Aquesta borsa de treball tindrà vigència mentre no es realitzi una borsa que la derogui.
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TEMARI DE LA CONVOCATORIA DE LA PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ
GENERAL
ANNEX I.- PART GENERAL
1.1 Temes jurídics (60 temes)
Tema 1
Estat social i democràtic. Models, polítiques i problemes actuals de l’Estat del
benestar.
Tema 2
La transició espanyola a la democràcia. El consens constitucional de 1978. La
consolidació democràtica.
Tema 3
Governs, partits i sistemes de partits en l’Espanya democràtica. Societat civil i grups
d’interès en Espanya. Participació política i ciutadania.
Tema 4.
La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i
contingut essencial. La
constitucionalització del principi d’estabilitat pressupostària. La reforma constitucional.
Tema 5.
Els drets i deures fonamentals. La protecció i la suspensió dels drets fonamentals. La
Corona. Atribucions segons la Constitució.
Tema 6.
Les Corts Generals. Composició i funcions. Regulació i funcionament de les cambres:
els reglaments parlamentaris. Òrgans de control dependents de les Corts Generals. El
Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.
Tema 7.
El Govern en el sistema constitucional espanyol. El president del Govern. El control
parlamentari del Govern. La Llei del Govern.
Tema 8.
El poder judicial. Regulació constitucional de la justícia. La Llei orgànica del poder
judicial. La Llei de demarcació i planta judicial. El Consell General del Poder Judicial:
designació, organització i funcions. L’organització de la Administració de Justícia a
Espanya: ordres jurisdiccionals, classes d’òrgans jurisdiccionals i les seves funcions.
Conflictes de jurisdicció i de competència.
Tema 9.
El Tribunal Constitucional en la Constitució i en la seva Llei orgànica. Composició,
designació i organització. Funcions del Tribunal Constitucional.
Tema 10.
L’Administració Pública en la Constitució. El dret administratiu bàsic dictat en virtut de
l’article 149.1.18 de la Constitució. El desenvolupament legal dut a terme per les
Comunitats Autònomes.
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Tema 11.
La Administració General de l’Estat. La Llei d’Organització i Funcionament de
l’Administració General de l’Estat i la seva normativa de desenvolupament. L’estructura
departamental i els òrgans superiors. L’Organització territorial de l’Administració
General de l’Estat. Els Delegats i Subdelegats del Govern. Directors Insulars.
Tema 12.
Les formes d’organització territorial de l’Estat. L’Estat autonòmic. Naturalesa jurídica i
principis. Les formes d’accés a l’autonomia a la Constitució espanyola.
Tema 13.
El procés estatutari: els Estatuts d’Autonomia. L’Organització política i administrativa
de les Comunitats Autònomes. La reforma dels Estatuts d’Autonomia. El sistema de la
distribució de competències i les relacions entre l’Estat i les Comunitats Autònomes.
Tema 14.
L’Administració Local: entitats que la integren. Evolució de la normativa bàsica de
règim local. El marc competencial de les Entitats Locals.
Tema 15.
La Administració Instrumental. Els organismes públics. Organismes autònoms i entitats
públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. La gestió per
agències.
Tema 16.
La Unió Europea: origen i evolució. El procés d’integració d’Espanya. Institucions i
Organismes de la Unió Europea: composició, funcionament i competències. La Unió
econòmica i monetària.
Tema 17.
Especial referència al Comitè de les Regions. El Congrés de Poders Locals i Regionals
d’Europa. La cooperació i l’associacionisme internacional de les Entitats locals. La
Carta Europea de l’Autonomia Local. Contingut. Posició i significat en l’ordenament
jurídic espanyol.
Tema 18.
L’ordenament jurídic-administratiu (I): el dret de la Unió Europea: Tractats i Dret
derivat. La Constitució. Les lleis estatals i autonòmiques. Classes de disposicions
legals. Els Tractats Internacionals.
Tema 19.
L’ordenament jurídic-administratiu (II). El reglament: concepte i classes. La potestat
reglamentària. Procediment d’elaboració. Límits. El control de la potestat
reglamentària.
Tema 20.
L’administrat versus ciutadà: concepte i classes. La capacitat dels ciutadans i les
seves causes modificatives. L’estatut del ciutadà: drets subjectius i interessos legítims,
diferències entre ambdós conceptes i obligacions.
Tema 21.
L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i forma.
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Tema 22.
L’eficàcia dels actes administratius: el principi d’autotutela declarativa. Condicions. La
notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació.
L’aprovació per una altra Administració. La demora i la retroactivitat de l’eficàcia.
L’executivitat dels actes administratius. La coacció administrativa directa. La via de fet.
Tema 23.
La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i d’anul·labilitat. El
principi de conservació de l’acte administratiu. La revisió d’actes i disposicions per la
mateixa Administració: supòsits. L’acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració
de lesivitat. La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.
Tema 24.
Disposicions generals sobre els procediments 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. Singularitats del procediment
administratiu de les Entitats Locals.
Tema 25.
Finalització del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució
expressa: principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial. La
finalització convencional. La falta de resolució expressa: el règim del silenci
administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat.
Tema 26.
Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu.
Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos. Les
reclamacions administratives prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.
Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i
arbitratge.
Tema 27.
La jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la
jurisdicció i les seves competències. Les parts: legitimació. L’objecte del recurs
contenciós administratiu. El procediment i la finalització del mateix: les sentències.
Tema 28.
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.
Tema 29.
Els contractes del sector públic: objecte i àmbit de la Llei de Contractes del Sector
Públic. Tipus de contractes del Sector Públic. Contractes subjectes a regulació
harmonitzada. Règim jurídic dels contractes administratius i els de dret privat; els actes
separables. Els principis generals de la contractació del sector públic: racionalitat,
llibertat de pactes i contingut mínim, perfecció i forma, la informació, el règim de la
invalidesa i la revisió de decisions en matèria de contractació.
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Tema 30.
Les parts en els contractes del sector públic. L’òrgan de contractació. La capacitat i
solvència dels contractistes. Prohibicions. Classificació. La successió del contractista.
Tema 31.
La preparació de contractes per les administracions públiques. El preu, el valor
estimat. La revisió de preus. Garanties en la contractació del sector públic. Classes
d’expedients de contractació. Procediments i formes d’adjudicació dels contractes.
Criteris d’adjudicació. Perfeccionament i formalització dels contractes administratius.
Execució i modificació dels contractes administratius. Prerrogatives de l’Administració.
Extinció. La cessió dels contractes i la subcontractació.
Tema 32.
El contracte d’obres. Actuacions administratives preparatòries. Formes d’adjudicació.
Execució, modificació i extinció. La cessió del contracte i subcontracte d’obres.
Execució d’obres per la mateixa Administració. El contracte de concessió d’obra
pública.
Tema 33.
El contracte de gestió de serveis públics. El contracte de subministrament. El contracte
de serveis. El contracte de col·laboració entre el sector públic i privat.
Tema 34.
L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties
jurisdiccionals. La reversió expropiadora. Tramitació d’urgència. Procediments
especials.
Tema 35.
La responsabilitat de la Administració públiques: caràcters. Els pressupostos de la
responsabilitat. Danys indemnitzables. L’acció i el procediment administratiu en
matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al
servei de les Administracions públiques.
Tema 36.
El patrimoni de les Administracions públiques. Les propietats públiques: tipologia. El
domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials.
Règim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió. El patrimoni privat de
les Administracions Públiques.
Tema 37.
El règim local: significat i evolució històrica. L’Administració local a la Constitució. El
principi d’autonomia local: significat, contingut i límits.
Tema 38.
El sistema de fonts del dret local. Regulació bàsica de l’Estat i normativa de les
comunitats autònomes en matèria de règim local. La incidència de la legislació
sectorial sobre el règim local. La potestat reglamentària de les entitats locals:
Reglaments i Ordenances. Procediment d’elaboració. El Reglament orgànic. Els Bans.
Tema 39.
El Municipi: Concepte i elements. El terme municipal: el problema de la planta
municipal. Alteracions de termes municipals. Legislació bàsica i legislació autonòmica.
La població municipal. Drets dels estrangers.
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Tema 40.
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.
Especialitats del règim orgànic-funcional en els municipis de gran població.
Tema 41.
Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies,
delegades i competències distintes de les pròpies. La sostenibilitat financera de la
hisenda local com pressupost de l’exercici de les competències. Els convenis sobre
exercici de competències i serveis municipals. Els serveis mínims.
Tema 42.
La província com a entitat local. Organització i competències. La cooperació municipal.
Les relacions entre les Comunitats Autònomes i les Diputacions Provincials. Règims
especials. Les illes: els Consells i Cabildos Insulars. La coordinació en la prestació de
determinats serveis per les Diputacions Provincials. Entitats locals d’àmbit inferior al
municipi. Les comarques. Les mancomunitats de municipis. Les àrees metropolitanes.
Els consorcis: règim jurídic.
Tema 43.
El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció dels regidors
i alcaldes. Elecció de diputats provincials i presidents de les diputacions provincials.
Elecció de consellers i presidents de cabildos i consells insulars. La moció de censura i
la qüestió de confiança en l’àmbit local. El recurs contenciós electoral. L’Estatut dels
membres electius de les corporacions locals.
Tema 44.
Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions,
comunicacions, notificacions i publicació dels acords. El registre de documents. La
utilització de medis telemàtics.
Tema 45.
Les formes d’acció administrativa de les entitats locals. El foment: estudi especial de
les subvencions. L’activitat de policia: la intervenció administrativa local en l’activitat
privada. Les autoritzacions administratives: classes. El règim de les llicències. La
comunicació prèvia i la declaració responsable.
Tema 46.
La iniciativa econòmica de les Entitats locals i la reserva de serveis en favor de les
Entitats locals. El servei públic en les entitats locals. Concepte. Les formes de gestió
dels serveis públics locals. Les formes de gestió directa i indirecta. Especial referència
a la concessió de serveis públics.
Tema 47.
El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que el conformen. Classes. Béns de
domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en
relació amb els seus béns. Els béns comunals. L’inventari.
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Tema 48.
Evolució històrica de la legislació urbanística espanyola: des de la Llei del Sòl de 1956
fins el Text Refós de 2008. El marc constitucional del urbanisme. La doctrina del
Tribunal Constitucional. Competències de l’Estado, de les Comunitats Autònomes i de
les Entitats Locals.
Tema 49.
El Dret Financer: Concepte i contingut. La Hisenda Local en la Constitució. El règim
jurídic de les Hisendes locals: criteris inspiradors del sistema de recursos i principis
pressupostaris.
Tema 50.
El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referència a
les bases d’execució del pressupost. L’elaboració i aprovació del pressupost general.
La pròrroga pressupostària.
Tema 51.
L’estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació,
situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte,
finançament i tramitació.
Tema 52.
L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos: les seves fases. Els pagaments
a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La
tramitació anticipada de despeses. Els projectes de despesa. Les despeses amb
finançament afectat: especial referència a les desviacions de finançament.
Tema 53.
La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat
pressupostari: concepte, càlcul i ajustos. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul.
Anàlisis del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del
romanent de tresoreria per a despeses generals. La consolidació pressupostària.
Tema 54.
Els recursos en el marc de la legislació de les Hisendes Locals: de municipis,
províncies i altres entitats locals. Règims especials. Els ingressos de dret privat. Les
subvencions i altres ingressos de dret públic.
Tema 55.
La gestió, liquidació i recaptació dels recursos de les Hisendes Locals. La devolució de
ingressos indeguts. El procediment de recaptació en període voluntari i executiu. La
revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària dictats per les Entitats
Locals, en municipis de règim comú i de gran població. La gestió i recaptació de
recursos per compte d’altres ens públics.
Tema 56.
La participació de municipis i províncies en els tributs de l’Estat i de les Comunitats
Autònomes. La cooperació econòmica de l‘Estat i de les Comunitats Autònomes a les
inversions de les Entitats locals. Els Fondos de la Unió Europea per a Entitats locals.

13
Av. Cubelles, 88, 1r | 08800 Vilanova i la Geltrú | Tel. 93 810 06 98 | www.mancomunitat.cat | info@mancomunitat.cat | CIF: P 0800008 E

Tema 57.
Els drets constitucionals dels empleats públics. Polítiques d’igualtat i contra la violència
de gènere en les Administracions Públiques. Polítiques adreçades a l’atenció a
persones amb discapacitat i/o dependents.
Tema 58.
El personal al servei de les Entitats Locals: Classes i règim jurídic. Els instruments
d’organització del personal: plantilles i relacions de llocs de treball. Els instruments
reguladors dels recursos humans: l’oferta de treball, els plans d’ocupació i altres
sistemes de racionalització. L’accés als empleats locals: sistemes de selecció i
provisió.
Tema 59.
Els drets dels funcionaris locals. Drets individuals. Especial referència a la carrera
administrativa i a les retribucions. El règim de Seguretat Social. Els deures dels
funcionaris locals. El règim disciplinari. El règim de responsabilitat civil, penal i
patrimonial. El règim de incompatibilitats.
Tema 60.
Règim Jurídic dels funcionaris d’habilitació amb caràcter nacional. Els llocs de treball
de secretaria, intervenció i tresoreria. Classificació dels llocs i funcions dels mateixos.

ANNEX II. PART ESPECÍFICA
2. Programa de Matèries Específiques
Tema 1
L’Estabilitat Pressupostaria i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius de
l’estabilitat pressupostaria, de deute públic i de la regla de la despesa per les
corporacions locals: establiment i conseqüències associades al seu incompliment. Els
Plans econòmics-financers: contingut o, tramitació i seguiment. Plans d’ajust i de
sanejament financer. Subministrament d’informació financera de les entitats locals.
Tema 2
La tresoreria de les entitats locals. Règim jurídic. El principi d’unitat de caixa. Funcions
d la tresoreria. Organització. Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris. La
realització de pagaments: prelació, procediments i mitjans de pagament. El compliment
del termini en els pagaments: el període mig de pagament. L’estat de conciliació.
Tema 3
La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició de fons. La
rendibilització d’excedents de tresoreria. Les operacions de tresoreria. El risc dels tipus
d’interès i de canvi en les operacions financeres.

Tema 4
La comptabilitat de les entitats locals i els seus organismes autònoms: els models
normal, simplificat i bàsic. Les instruccions dels models normal i simplificat de
comptabilitat local: estructura i contingut. Particularitats del model bàsic.
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Tema 5
El compte general de les Entitats Locals. Contingut, formació, aprovació i rendició.
Altre informació a subministrar al Ple, als òrgans de gestió, als òrgans de control intern
i altres Administracions Públiques.
Tema 6
Marco integrat de Control Intern (COSO). Concepte de control intern i la seva aplicació
al sector públic. El control intern de l’activitat econòmica financera de les Entitats locals
i els seus ens dependents. La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu i
modalitats. Especial referència a les objeccions.
Tema 7
Els controls financers, d’eficàcia i d’eficiència: àmbit subjectiu, àmbit objectiu,
procediments i informes. La auditoria como forma d’exercici del control financer. Les
normes d’auditoria del sector públic.
Tema 8
El control extern de l’activitat econòmica financera del sector públic local. La
fiscalització de les entitats locals pel Tribunal de comptes i els òrgans de control extern
de les Comunitats Autònomes. Les relacions del Tribunal de Comptes i els òrgans de
control extern de les Comunitat Autònomes. Organitzacions internacional d’entitats
fiscalitzadores: les normes INTOSAI.
Tema 9
La responsabilitat comptable: concepte i règim jurídic. El caràcter objectiu de la
responsabilitat comptable. Supòsits bàsics de responsabilitat comptable: abastos
comptables, malversacions i altres supòsits. Compatibilitat amb altres classes de
responsabilitats. Els subjectes del procediments de responsabilitat comptable.
Tema 10
L’impost sobre béns immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu.
Exempcions i bonificacions. Base imposable. Base liquidable. Quota meritació i
període impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària. Inspecció cadastral.
Tema 11
L’impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu.
Exempcions. Quota: les tarifes. Meritació i període impositiu. Gestió censal i gestió
tributaria. El recàrrec provincial. L’impost sobre construccions instal·lacions i obres
Tema 12
L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. L’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Tema 13
Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials: bestreta i
aplaçament de quotes i col·laboració ciutadana.
Tema 14
Activitat subvencional de les Administracions Públiques. Procediments de concessió i
gestió de les subvencions. Reintegrament de les subvencions. Control financer.
Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.
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Tema 15
El crèdit local. Classes de operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes:
tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini: finalitat i duració, competència i
límits i requisits per a la concertació de les operacions.
Les operacions de crèdit a curt termini. Requisits i condicions. La concessió d’avals per
les Entitats Locals.
Tema 16
El paradigma burocràtic com a sistema de gestió: evolució i crisi. Les noves
orientacions de la gestió publica. Govern en xarxa.
Tema 17
La gestió del coneixement en les Administracions Públiques. L’impacte de les noves
tecnologies. L’administració electrònica. Smart Cities.
Tema 18
La funció directiva. Les seves particularitats en la gestió pública. El directiu públic local.
Tema 19
La planificació de la gestió publica. La planificació estratègica i operativa. La seva
aplicació als governs locals.
Tema 20
El pressupost com instrument de planificació, com instrument d’administració i gestió i
com mecanisme general de coordinació. El cicle pressupostari i les seves fases.
L’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.
Tema 21
La planificació de recursos humans: instruments. Selecció, formació i avaluació dels
recursos humans.
Tema 22
La centralitat del ciutadà. Participació ciutadana. Transparència i accés a la informació.
Govern obert.
Tema 23
Els models de política econòmica: el model neoclàssic. El model keynesià.
L’enfocament monetarista. L’enfocament de les expectatives racionals i la nova
macroeconòmica clàssica. Enfoques actuals.
Tema 24
La política fiscal. Els estabilitzadors automàtics. El dèficit públic i el seu finançament:
aspectes monetaris.
Tema 25
La política monetària. Objectius: inflació i creixement. El mecanisme de transmissió. La
política monetària del BCE. El Sistema Europeo de Bancs Centrals.
Tema 26
El Sector Públic. L’activitat financera. La Hisenda Pública: adscripció científica i
contingut actual. La Hisenda Pública en el pensament econòmic. La Hisenda Pública
en els mercantilistes, fisiòcrates i clàssics. Marginalisme, Keynesianisme i altres
escoles en la Hisenda Publica. Teories positives sobre la Hisenda Pública.
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Tema 27
Dèficit públic i Hisenda extraordinària. Dèficit públic: classes i problemes en el seu
finançament. Privatització d’actius públics. La inflació com una forma d’imposició.
Creació des diners i senyoratge.
Tema 28
La Hisenda Pública en la Constitució espanyola. La llei General Pressupostària:
estructura i principis generals.
Tema 29
Els diferents nivells de la Hisenda Pública. Distribució de competències i models de
finançament. Les subvencions intergovernamentals.
Tema 30.
L’activitat del sector públic en l’assignació i distribució. Errades de mercat i béns
públics. Provisió publica de béns. Equitat en la distribució.

Vilanova i la Geltrú, 19 de maig de 2016
El Vicepresident de Serveis Centrals
Aureli Ruiz i Milà
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