RB/RP
Regidoria de Recursos Humans
Decret núm.

/2019

Vista la plantilla de personal i l’Oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l'exercici de
2019, aprovada mitjançant Decret de la Regidoria de Recursos Humans de 2 d’abril de 2019.
Atès que per Decret de l'Alcaldia de data 17 de desembre de 2018, es van aprovar les bases
generals que regeixen les proves selectives d’aquest Ajuntament (BOP de 8 de gener de 2019).
Atès que cal aprovar les bases reguladores específiques per a cadascuna de les places objecte de
convocatòria.
Atesos els articles 63 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de disposicions que
són d’aplicació.
En ús de les atribucions que em són conferides en virtut del Decret de l'Alcaldia de 26 de juny de
2015,
RESOLC:
Primer. Aprovar les bases específiques reguladores dels procediment selectiu per a la cobertura,
mitjançant oposició lliure, d’una plaça de Tècnic/a d'Administració general (convocatòria 1/2019),
les quals s’adjunten a aquesta Resolució.
Segon. Publicar les esmentades bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i un
extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 76 del
Decret 214/90, de 30 de juliol.
Sant Adrià de Besos, 4 d’abril de 2019

La Regidora delegada de Recursos Humans

Davant meu,
El secretari,

Filomena Cañete Carrillo
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BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE
TAG INCLOSA EN L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE
BESÒS PER A L’ANY 2019
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.
PERSONAL FUNCIONARI
1. Número de convocatòria: 01/2019
2. Nombre de places: 1
3. Sistema de selecció: Oposició lliure
4. Denominació de la plaça: Tècnic/a
d’Administració General, subescala Tècnica.

d’Administració

General,

inclosa

dins

l’Escala

5.Grup de classificació: A1
6.Titulació necessària
Estar en possessió del títol de Llicenciat/ada o grau universitari equivalent en Dret, Ciències
polítiques i de l’administració, Sociologia, Administració i direcció d’empreses, Econòmiques,
Ciències empresarials o Ciències actuarials i financeres.
7. Condicions o requisits d’accés
Les assenyalades a la base general segona.
8. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu s’han de formalitzar en el model normalit zat que es proporcionarà a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i a la web municipal, la qual s’haurà de
presentar al Registre General de l’Ajuntament ubicat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament
de Sant Adrià de Besòs (Plaça de la Vila, 12, planta baixa) dins l'horari d’atenció al públic, telemàticament mitjançant la seu electrònica, o en la forma establerta en l’article 16 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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.
A efectes informatius, es donarà publicitat de les convocatòries de procediments selectius
mitjançant la pàgina web i la seu electrònica de l'Ajuntament .
Amb la presentació de la sol·licitud els 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. Igualment, la formalització
de la sol·licitud implica l’acceptació i coneixement del contingut d’aquestes bases.
9. Drets d’examen
Els drets d’examen es fixen en la quantitat de 10€ 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 número 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
1/2019”, seguit del número de DNI de la persona aspirant.
No hi ha cap causa d'exempció del pagament d'aquesta taxa.
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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.
10. Fase d’oposició
Consta de les següents proves de caràcter obligatori i eliminatori:
Prova 1: Coneixements de llengua catalana
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.
Prova 2: 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.
Prova 3: Prova teòrica
Consta de dos exercicis, que es realitzaran en dos dies diferents, tots ells de caràcter obligatori i
eliminatori:
Primer exercici: Consistirà a contestar en un període màxim de quaranta-cinc minuts, un
qüestionari de 40 preguntes tipus test amb quatre alternatives de resposta, relatives als temes
compresos a la primera part del programa.
Aquest exercici es valorarà amb un màxim de 10 punts i seran eliminats els aspirants que no
arribin a un mínim de 5 punts, els quals no podran realitzar el segon exercici. La puntuació
s’obtindrà aplicant la següent fórmula:
Q= ((A-(E/4))*10)/N
Q= nota final; A= encerts; E= nombre d’errades; N= nombre total de preguntes.
Segon exercici: Consistirà a desenvolupar per escrit, en el temps màxim de tres hores, dos temes
dels compresos a la segona part del programa, a triar per l’aspirant entre els quatre extrets per
sorteig.
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Per a la valoració d'aquest exercici, el Tribunal tindrà en compte els coneixements teòrics exposats,
la capacitat per desenvolupar-los ajustant-se a l'enunciat del tema, la precisió i el rigor en l'exposició, la claredat d'idees i l'estructuració realitzada. Es valoraran negativament els errors conceptuals
o de contingut manifestos, la dispersió expositiva i l'exposició de matèries no vinculades amb el
tema escollit.
Cada tema desenvolupat es valorarà amb un màxim de 5 punts i seran eliminats els opositors que
no arribin a un mínim de 2,5 punts en cadascun dels temes desenvolupats. Per tant, la puntuació
màxima de l'exercici serà de 10 punts.
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 pròpies i
responsabilitats pròpies de la plaça a proveir o a la segona part del programa de temes 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, així com de manera presencial al Servei de Recursos
Humans. El temps màxim per dur a terme els dos supòsits serà de dues hores de forma conjunta.
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 exercicis es valorarà amb un màxim de 10 punts i seran eliminats els opositors que
no arribin a un mínim de 5 punts en cadascun dels exercicis. Per tant, la puntuació màxima de la
prova serà de 20 punts.
11. 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 serà nomenada funcionari o
funcionària en pràctiques. Aquest nomenament correspondrà a la persona que hagi obtingut la
millor puntuació en la fase d’oposició.
El període de pràctiques es realitzarà sota la supervisió del o la cap del Servei on s’adscrigui
l'aspirant, o la persona en qui delegui. Abans de finalitzar el període de pràctiques, aquest
responsable emetrà un informe motivant la superació o no del període de pràctiques.
L’aspirant que hagi superat satisfactòriament el període de pràctiques serà nomenat funcionari o
funcionària de carrera.
En el cas que una persona nomenada funcionària en pràctiques sigui declarada no apta per no
haver assolit el nivell suficient d'integració i eficiència en el lloc de treball, així com el fet que
abandoni el procés selectiu durant el període de pràctiques, perdrà tots els drets al seu
nomenament com a funcionari de carrera.
L'eliminació del procés d'una persona en període de pràctiques implicarà el nomenament com a
funcionari en pràctiques d'aquella que hagi obtingut la puntuació immediatament inferior, i així
successivament.
12.Programa de temes
a) Primera part. Temari general
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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 desestiment 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.
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.
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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 juridic.
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
b) Segona part. Temari específic
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i contingut essencial. El model espanyol
d’organització territorial: l’Estat autonòmic. Naturalesa jurídica i principis. La posició jurídicopolítica dels ens locals. Les relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes: cooperació,
col·laboració i coordinació.
Tema 2. El règim local: significat i evolució històrica. L’Administració local a la Constitució. La Carta
europea de l’autonomia local. El principi d’autonomia local: significat, contingut i límits. Contingut
subjectiu, objectiu i institucional de l’autonomia local a la Constitució i en el dret bàsic estatal. La
tutela jurídica de l’autonomia local. Les vies de reacció contra actes i reglaments. Les vies de
reacció enfront de les lleis; la qüestió d’inconstitucionalitat i els conflictes de defensa de
l’autonomia local.
Tema 3. L’Administració pública: concepte. El dret administratiu: conceptes i continguts.
L’Administració pública i el dret. El principi de legalitat en l’Administració. Potestats reglades i
discrecionals: discrecionalitat i conceptes jurídics indeterminats. Límits de la discrecionalitat.
Fiscalització de la discrecionalitat.
Tema 4. 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. La participació veïnal en la gestió municipal.
Tema 5. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i
competències distintes de les pròpies. Els serveis mínims obligatoris. La reserva de serveis.
Tema 6. El règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions,
comunicacions, notificacions i publicació dels acords. El registre de documents.
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Tema 7. El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció dels regidors i
alcaldes. La moció de censura a l’àmbit local. La qüestió de confiança. El recurs contenciós
electoral. L’Estatut dels càrrecs públics representatius locals.
Tema 8. L’acte administratiu. Concepte, elements. Classes. Requisits. La motivació i la forma.
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.
Tema 9. 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 i límits. La declaració de lesivitat. La
revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.
Tema 10. Disposicions generals sobre els procediments administratius i normes reguladores dels
diferents procediments. Classes d’interessats en el procediment. Drets dels administrats. 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 de les persones interessades, prova i informes.
Tema 11. 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 12. 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 13. Singularitat del procediment administratiu de les entitats locals. La revisió i revocació
dels actes dels ens locals. Tramitació d’expedients. Els interessats. Abstencions i recusacions.
Recursos administratius i jurisdiccionals contra els actes locals.
Tema 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.
Tema 15. Les relacions interadministratives en l’àmbit local: principis. Col·laboració, cooperació i
coordinació. La substitució i la dissolució de Corporacions locals. Impugnació dels actes i acords
locals i exercici d accions.
Tema 16. 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.
Tema 17. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de
caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets
d’aplicació. Vies de protecció de la confidencialitat: principis, exigències, drets de les persones
afectades i règim sancionador. Regulació de les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats
dels ens públics que continguin dades de caràcter personal.
Tema 18. Normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aplicació als ens
locals. Drets dels ciutadans. Procediment administratiu i sistema de recursos. La seu electrònica.
Tema 19. Administració electrònica. Concepte i marc jurídic. El procediment administratiu
electrònic. Registres electrònics. La notificació dels actes administratius per mitjans electrònics.
L’expedient administratiu electrònic.
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Tema 20. El personal al servei de les corporacions locals: classes i règim jurídic. La funció pública
local: classes de funcionaris locals. Els instruments reguladors dels recursos humans: l'oferta
d'ocupació, el plans d'ocupació i altres sistemes de racionalització.
Tema 21. L'accés als llocs de treball locals: principis reguladors. Requisits. Sistemes de selecció.
Adquisició i pèrdua de la condició d'empleat públic. El règim de provisió de llocs de treball:
sistemes de provisió.
Tema 22. La relació estatutària. Els drets dels funcionaris locals. Drets individuals i col·lectius.
Situacions administratives dels funcionaris: Tipus i característiques.
Tema 23. Els deures dels funcionaris locals. El règim disciplinari. El règim de responsabilitat civil,
penal i patrimonial. El règim d'incompatibilitats. Els delictes comesos per funcionaris públics.
Tema 24. La prevenció dels riscos laborals: legislació bàsica, objecte, àmbit d’aplicació i definicions.
Tema 25. Retribucions dels funcionaris de l’administració local. L’acció protecctora de la Seguretat
Social dels funcionaris de l’administració local: incapacitat temporal, invalidesa i jubilació.
Tema 26. Els convenis administratius en l'àmbit local: marc jurídic i novetats. Procediment
d'aprovació.
Tema 27. Els contractes del sector públic: delimitació. 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.
Tema 28. El règim especial de revisió de decisions en matèria de contractació: el recurs especial en
matèria de contractació i supòsits de nul·litat.
Tema 29. Les parts en els contractes del sector públic. L'òrgan de contractació. L'empresari:
capacitat, prohibicions, solvència i classificació.
Tema 30. El diàleg competitiu i la racionalització tècnica de la contractació: acords marc, sistemes
dinàmics de contractació i centrals de contractació.
Tema 31. Les clàusules socials en la contractació: abast i límits. Marc legal.
Tema 32. Els contractes menors: abast i límits. Bones pràctiques.
Tema 33. La preparació dels contractes per les administracions públiques. Classes d'expedients de
contractació. Exigència de solvència i classificació de les empreses. La selecció del contractista:
procediments, formes i criteris d'adjudicació.
Tema 34. L’adjudicació dels contractes. Garanties. Perfeccionament i formalització del contracte. La
invalidesa dels contractes.
Tema 35. Execució i modificació dels contractes administratius. Prerrogatives de l'Administració. La
revisió de preus. L'extinció dels contractes administratius. La cessió dels contractes i la
subcontractació.
Tema 36. El contracte d'obres. Actuacions administratives preparatòries. Formes d'adjudicació.
Formalització. Efectes. Extinció. La cessió del contracte i subcontracte d'obres. Execució d'obres per
la mateixa Administració.
Tema 37. El contracte de concessió d'obra pública: principis, drets i obligacions de les parts.
Prerrogatives i drets de l'Administració. Règim econòmic financer. Extinció. Subcontractació.
Tema 38. El contracte de subministrament: règim jurídic. Execució, modificació, compliment i
resolució.
Tema 39. El contracte de serveis: règim jurídic. Execució, modificació, compliment i resolució.
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Tema 40. El contracte de concessió de serveis. Actuacions administratives preparatòries. Efectes,
compliment i extinció. Modificació. Resolució i subcontractació.
Tema 41. Les formes d’acció administrativa de les entitats locals. L’activitat de policia: la
intervenció administrativa local en l’activitat privada. Les llicències i autoritzacions administratives:
les seves classes. La comunicació prèvia i la declaració responsable. Ordres individuals de
manament. Ordenació sectorial i autoritzacions reglamentades. Potestat sancionadora.
Tema 42. Gestió indirecta: la concessió dels serveis públics. Concepte i naturalesa. Elements.
Potestats de l’Administració pública. Drets i obligacions del concessionari. Relacions del
concessionari amb els usuaris. Extinció de la concessió.
Tema 43. Altres formes de gestió indirecta dels serveis públics. Gestió interessada. Societats
mercantils i cooperatives amb capitat mixt. Els consorcis: marc legal i àmbit d’actuació.
Funcionament i règim jurídic.
Tema 44. Activitat de foment. Les subvencions de les administracions públiques: procediments de
concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i
sancions administratives en matèria de subvencions.
Tema 45. L'expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties
jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Tramitació d'urgència. Procediments especials.
Tema 46. La responsabilitat de l'Administració pública: característiques. Els pressupòsits de la
responsabilitat. Danys rescabalables. 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 47. Les propietats públiques: tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements.
Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió.
Tema 48. El patrimoni privat de les administracions públiques. Règim jurídic. Potestats de
l'Administració i règim d'adquisició, ús i alienació.
Tema 49. Els béns de les entitats locals. 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. Conservació, protecció i defensa dels béns.
Tema 50. Les cessions a precari. Especial consideració de les concessions de domini públic i els
drets de superfície: semblances i diferències.
Tema 51. El pressupost general de les entitats locals. Estructura pressupostària. Elaboració i
aprovació: especial referència a les bases d'execució del pressupost. La pròrroga del pressupost.
L’execució i la liquidació del pressupost.
Tema 52. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació
jurídica. Les modificacions de crèdit: concepte, classes, finançament i tramitació.
Tema 53. L'execució del pressupost de despeses i d'ingressos: les seves fases. Els pagaments a
justificar. Les bestretes de caixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de
despeses. Els projectes de despeses. Les despeses amb finançament afectat: especial referència a
les desviacions de finançament.
Tema 54. Els recursos de les hisendes locals en el marc del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals: dels municipis, les
províncies i altres entitats locals. Règims especials. Els ingressos de dret privat. Les subvencions i
altres ingressos de dret públic.
Tema 55. Règim urbanístic del sòl. Sistema de drets i deures. Instruments de planejament
urbanístic general. Els Plans directors urbanístics. Plans d’ordenació urbanística municipal. Normes
de planejament urbanístic.
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Tema 56. Actes preparatoris per a la formulació i tramitació de les figures de planejament
urbanístic. Formulació de figures del planejament urbanístic general i planejament urbanístic
plurimunicipal. Formulació del planejament derivat
Tema 57. L’execució del planejament urbanistic. Sistemes d’actuació. El principi d’afectació de
plusvàlues i de justa distribució de beneficis i càrregues. Les modalitats del sistema de
reparcel·lació. Les entitats urbanístiques col·laboradores.
Tema 58. Gestió urbanística. Sectors de planejament i polígons d’actuació urbanística. Sistemes
d’actuació urbanística.
Tema 59. La llei d’Habitatge de Catalunya. Les competències en matèria d’habitatge a Catalunya.
La planificació territorial i la programació en matèria d’habitatge. L’habitatge en el planejament
urbanístic. La protecció dels consumidors i usuaris d’habitatges en el mercat immobiliari. El règim
de control i el procediment sancionador. Les polítiques locals d’habitatge. Instruments de
planificació. Els plans locals d’habitatge. El patrimoni municipal del sòl i habitatge.
Tema 60. Intervenció administrativa en l’edificació o ús del sòl. La llicència urbanística: actes
subjectes, naturalesa i règim jurídic. Les ordres d’execució. Deures de conservació i règim de la
declaració de ruïna.
Tema 61. La protecció de la legalitat urbanística. Competències municipals i autonòmiques. La
inspecció urbanística. Els procediments de protecció de la legalitat urbanística. Obres sense
llicència o contràries a les seves condicions. Llicències il·legals. L’acció pública. Els delictes contra
l’ordenació del territori.
Tema 62. La intervenció i el control administratiu de les activitats amb incidència ambiental. La
intervenció administrativa prèvia: tipus, procediment i règim jurídic. Autorització ambiental.
Declaració d’impacte ambiental amb autorització substantiva. Llicència ambiental. Comunicació
ambiental. Informe urbanístic.
Tema 63. Espectacles públics i activitats recreatives: llicència d’establiments oberts al públic.
Comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives. Activitats innòcues. Comunicació
prèvia d’activitats innòcues. Declaració responsable d’activitats innòcues.
Tema 64. Intervencions sectorials. Intervenció en matèria de salut pública i seguretat alimentària.
Intervenció en matèria de prevenció d’incendis.
Tema 65. Les polítiques sobre el medi ambient a Catalunya. Normativa aplicable. Regulació
específica de les activitats amb impacte ambiental a Catalunya.

Diligència per fer constar que el present document, que consta de 5 folis escrits a doble cara, tots
ells amb el segell de l’Ajuntament i signats per mi, és aquell al qual es refereix el Decret de la
Regidoria delegada de Recursos Humans de data 4 d’abril de 2019. En dono fe.

El Secretari general
Sant Adrià de Besòs, 4 d’abril de 2019
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