Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

L’objecte de la present convocatòria és la selecció de personal per tal de formular
proposta de nomenament a la Direcció General d’Administració Local per proveir
interinament el lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de Moià reservat a
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Descripció del lloc de treball: Secretaria de l’Ajuntament de Moià
Denominació: Secretaria
Subescala: Secretaria
Categoria: Entrada
Classe: Segona
Grup de classificació: A1
Nivell de destí: 28
Complement específic anual: 21.718,86€*
Complement de productivitat anual: 12.000,00€*
*En aquests moments el Catàleg de Llocs de Treball es troba en procés de
modificació a fi d’adaptar els complements de dit lloc, als que s’indiquen en aquesta
descripció.
La provisió d’aquest lloc resulta necessària i urgent ja que no ha estat possible la seva
provisió per funcionari d’habilitació de caràcter nacional d’acord amb els procediments
establerts en el Reial Decret 128/2018, de 16 de març pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Li corresponen, amb caràcter general, les funcions descrites a l’article 92 bis 1 a) de
la Llei reguladora de les bases del règim local, en la redacció atorgada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,
desenvolupat per l’article 3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
Article 3. Funció pública de secretaria.
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1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Data 31-12-2019

ANNEX I
BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, PER COBRIR AMB
CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI/ÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Primer. Convocar un procés per la selecció d’un secretari/ària interí/ina de
l’Ajuntament de Moià.
Segon. Aprovar les bases del procediment selectiu per proveir un lloc de treball de
funcionari/ària interí/na per a la plaça de Secretari/ària, contingudes a l’ANNEX.
Tercer. Donar compte d’aquest decret al Ple de la Corporació.

B

Es fa públic que mitjançant Decret d’Alcaldia de divuit de desembre de dos mil dinou
es van aprovar els següents acords:

A

Anunci

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
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La funció pública de secretaria integra la fe pública i l’assessorament legal
preceptiu.
1.
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Preparar els assumptes que s’hagin d’incloure a l’ordre del dia de les sessions que
celebrin el ple, la junta de govern i qualsevol altre òrgan col·legiat de la corporació
en què s’adoptin acords que la vinculin, de conformitat amb el que estableixi el seu
alcalde o president, i l’assistència a aquest en la realització de la convocatòria
corresponent.
b) Notificar les convocatòries de les sessions que celebrin el ple, la junta de govern i
qualsevol altre òrgan col·legiat de la corporació en què s’adoptin acords que la
vinculin a tots els components de l’òrgan col·legiat, en el termini establert legalment
o reglamentàriament.
c) Custodiar, des del moment de la convocatòria, la documentació íntegra dels
expedients inclosos en l’ordre del dia i tenir-la a disposició dels membres del
respectiu òrgan col·legiat que la vulguin examinar, i facilitar l’obtenció de còpies de
la documentació indicada quan li sigui sol·licitada pels membres esmentats.
d) Assistir i estendre acta de les sessions dels òrgans col·legiats que esmenta la
lletra a) i publicar-la a la seu electrònica de la corporació d’acord amb la normativa
sobre protecció de dades.
L’acta l’ha de transcriure el secretari en el llibre d’actes, sigui quin sigui el seu suport
o format, en paper o electrònic, autoritzada amb la signatura del secretari i el vistiplau
de l’alcalde o president de la corporació.
No obstant això, en el cas que el suport sigui electrònic, és necessari que el secretari
de la corporació redacti, en tot cas, un extracte en paper comprensiu de les dades
següents: lloc, data i hora de la celebració de la sessió; la indicació del caràcter
ordinari o extraordinari; els assistents i els membres que s’hagin excusat; així com el
contingut dels acords assolits, si s’escau, i les opinions sintetitzades dels membres
de la corporació que hagin intervingut en les deliberacions i incidències d’aquestes,
amb expressió del sentit del vot dels membres presents.
e) Transcriure en el llibre de resolucions, sigui quin sigui el seu suport, les dictades
per la presidència, pels membres de la corporació que resolguin per delegació
d’aquesta, així com les de qualsevol altre òrgan amb competències resolutives.
La transcripció esmentada constitueix exclusivament garantia de l’autenticitat i
integritat d’aquestes resolucions.
f) Certificar tots els actes o resolucions de la presidència i els acords dels òrgans
col·legiats decisoris, així com els antecedents, llibres i documents de l’entitat local.
g) Remetre a l’Administració General de l’Estat i a la de la comunitat autònoma, en
els terminis i les formes que determini la normativa aplicable, una còpia o, si s’escau,
un extracte dels actes i acords dels òrgans decisoris de la corporació, tant col·legiats
com unipersonals, sense perjudici de l’obligació que en aquest sentit incumbeix a
l’alcalde o president de l’entitat local.
h) Anotar en els expedients, sota signatura, les resolucions i els acords que
recaiguin, així com notificar aquestes resolucions i acords en la forma que estableixi
la normativa aplicable.
i) Actuar com a fedatari en la formalització de tots els contractes, convenis i
documents anàlegs en què intervingui l’entitat local.
j) Disposar que es publiquin, quan sigui preceptiu, els actes i acords de l’entitat local
en els mitjans oficials de publicitat, en el seu tauler d’anuncis i a la seu electrònica, i
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La funció de fe pública comprèn:

B

2.

Ajuntament de Moià

Informar en les sessions dels òrgans col·legiats a les quals assisteixi, i quan hi
hagi un requeriment exprés de qui presideixi, sobre els aspectes legals de l’assumpte
que es discuteixi, per tal de col·laborar en la correcció jurídica de la decisió que s’hagi
d’adoptar. Si en el debat s’ha plantejat alguna qüestió nova sobre la legalitat de la
qual es pugui dubtar, pot sol·licitar al president l’ús de la paraula per assessorar la
corporació.
f) Acompanyar el president o membres de la corporació en els actes de signatura
d’escriptures i, si així ho demanen, en les seves visites a autoritats o assistència a
reunions, als efectes d’assessorament legal.
g) Assistir el president de la corporació, juntament amb l’interventor, per a la formació
del pressupost, a efectes procedimentals i formals, no materials.
h) Emetre informes quan així ho estableixi la legislació sectorial.
e)

2.- REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA SELECCIÓ
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1r Aprovació o modificació d’ordenances, reglaments i estatuts rectors d’organismes
autònoms, societats mercantils, fundacions, mancomunitats, consorcis o altres
organismes públics adscrits a l’entitat local.
2n Adopció d’acords per a l’exercici d’accions necessàries per a la defensa dels béns
i drets de les entitats locals, així com la resolució de l’expedient d’investigació de la
situació dels béns i drets que es presumeixin de la seva propietat, sempre que
aquesta no consti, a fi de determinar- ne la titularitat.
3r Procediments de revisió d’ofici d’actes de l’entitat local, a excepció dels actes de
naturalesa tributària.
4t Resolució de recursos administratius quan per la naturalesa dels assumptes així es
requereixi, excepte quan s’interposin en el si d’expedients instruïts per infracció
d’ordenances locals o de la normativa reguladora de trànsit i seguretat viària, o es
tracti de recursos contra actes de naturalesa tributària.
5è Quan es formuli contra actes de l’entitat local algun dels requeriments o les
impugnacions que preveuen els articles 65 a 67 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
6è Aprovació i modificació de relacions de llocs de treball i catàlegs de personal.
7è Aprovació, modificació o derogació de convenis i instruments de planejament i
gestió urbanística.

B

certificar o emetre una diligència acreditativa del seu resultat si és necessari.
k) Portar i custodiar el registre d’interessos dels membres de la corporació, l’inventari
de béns de l’entitat local i, si s’escau, el registre de convenis.
l) La direcció superior dels arxius i registres de l’entitat local.
3. La funció d’assessorament legal preceptiu comprèn:
a) L’emissió d’informes previs en els supòsits en què així ho ordeni el president de la
corporació o quan ho sol·liciti un terç dels seus membres, amb antelació suficient a la
celebració de la sessió en què s’hagi de tractar l’assumpte corresponent. Aquests
informes han d’assenyalar la legislació aplicable en cada cas i l’adequació a aquesta
dels acords en projecte.
b) L’emissió d’informes previs sempre que un precepte legal o reglamentari així ho
estableixi.
c) L’emissió d’un informe previ sempre que es tracti d’assumptes per a l’aprovació
dels quals s’exigeixi la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació o qualsevol altra majoria qualificada.
d) En tot cas s’ha d’emetre un informe previ en els supòsits següents:

A
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Ajuntament de Moià

En el cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la
possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o
l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la
convocatòria, que han de superar.
Aquests requisits s’han de reunir l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds,
excepció feta de l’acreditació documental del coneixement de la llengua catalana, que
es pot aportar fins el moment de realització de la prova esmentada al paràgraf h) de
la present base.
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e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de
les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
Comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a
l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o escala de
funcionaris.
f) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos
a la legislació vigent en la matèria.
g) Posseir la capacitat funcional per a realitzar l’acompliment de les tasques pròpies
del lloc de treball.
h) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana
orals i escrits (certificat nivell C1 de català) o alguna de les titulacions equivalents
d’acord amb el Decret 3/2014 de modificació del Decret 152/2001, de 29 de maig,
sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l’Ordre VCP/491/2009, de 12
de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política
Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre
l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de
personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que les persones
aspirants reuneixin el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds les
condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la
llei.
c) Estar en possessió o estar en condicions d’obtenir en la data en la qual finalitzi el
termini de presentació d’instàncies, la titulació exigida per a l’ingrés en els cossos o
escales classificats en el subgrup A1 d’acord amb el previst en el text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre, que és el títol de grau universitari o bé el títol de doctor, llicenciat,
enginyer o equivalent.
d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina.

A
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08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
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3. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ.
Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de
presentar una sol·licitud adreçada a l’alcalde president de l’Ajuntament de Moià, de
conformitat amb el model normalitzat que consta en l’Annex de les presents Bases, en
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Ajuntament de Moià

No es valorarà cap mèrit que no compti amb la deguda acreditació.
4.- LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES
El President de la Corporació dictarà resolució en el termini màxim d’un mes des de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu,
per declarar aprovades provisionalment les llistes de persones aspirants admeses i
excloses. En l’esmentada resolució, s’han d’indicar els llocs on es troben exposades
al públic les llistes completes certificades de les persones aspirants admeses i
excloses i s’ha de nomenar l’òrgan de selecció i determinar el lloc, data i hora de la
seva constitució i inici d’actuacions.
Aquesta resolució s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de la Corporació i al web
municipal i al Butlletí Oficial de la Província i ha de concedir un termini de 10 dies
hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Aquesta publicació substitueix la
notificació individual als interessats, d’acord amb l’art. 45 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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Per poder ser admesa una sol·licitud, s’ha de presentar la següent documentació:
a) Sol·licitud de conformitat amb el model normalitzat que consta en l’Annex de les
presents Bases.
b) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat.
c) Original o còpia degudament compulsada del títol acadèmic necessari.
d) Certificacions, títols, i/o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats segons
la base 7.3.
e) Original o fotocòpia dels certificats acreditatius de serveis prestats a l’administració
pública.
f) Currículum vitae del sol·licitant, acompanyat d’informe de vida laboral emès per la
Seguretat Social en el termini màxim d’un mes anterior a la finalització de
presentació de sol·licituds que ha de sol·licitar l’interessat.
g) Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de suficiència C1 de la llengua
catalana. No obstant això, en cas que les persones aspirants tinguin el nivell exigit
de coneixements de català cal que ho acreditin documentalment, com a màxim,
abans de l’inici de la prova de català.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En la sol·licitud, les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i
cadascuna de les condicions exigides en la base segona, referides sempre a la data
d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, sense perjudici
de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.

B

hores d’atenció al públic (9 a 14 hores), al Registre General de l’Ajuntament, ubicat a la
Plaça Sant Sebastià, 1 o a les oficines de correus d’acord amb el què estableix l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en el termini de 20 dies naturals comptats a partir del dia
següent al de l’última publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i/o de l’anunci extractat en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Quan les sol·licituds es presentin a les oficines de correus, caldrà quees
faci en sobre obert, per a ser datades i segellades pel funcionari de correus abans de
la seva certificació.
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Ajuntament de Moià
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Les reclamacions presentades s’hauran de resoldre en el termini màxim de 15 dies
hàbils següents a la finalització del termini per a la presentació de les mateixes.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 31-12-2019
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L’alcalde, Dionís Guiteras i Rubio
Moià, 19 de desembre de 2019

Foli 6 de 25

Ajuntament de Moià

El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal
eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.
La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i no es podrà
ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.
L’òrgan de selecció estarà constituït per:
President: Funcionari d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional.
Subescala de Secretaria. Categoria d’Entrada
Vocal: Un/a funcionari/ària de carrera del subgrup de titulació A1 designat/da per
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Vocal: Un/una funcionari/ària de carrera de qualsevol corporació local del subgrup de
titulació A1, designat/da a proposta de la corporació local.
Secretari: Funcionari d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional.
Subescala d’Intervenció – Tresoreria. Categoria d’Entrada.

https://bop.diba.cat
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D’acord amb l’establert a l’article 60 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, l’òrgan
de selecció serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis
d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres i es tendirà, així mateix, a la paritat
entre dona i home.

CVE 2019044190

5.- ÒRGAN DE SELECCIÓ

Data 31-12-2019

Si s’accepta alguna al·legació, s’ha de procedir a notificar-ho al recurrent en els termes
que estableix la Llei 39/2015. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista de persones admeses
i excloses i s’ha de publicar només l’esmena al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Moià i al web municipal.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions
s’entendran desestimades.
Si no s’hi presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu, s’ha de
considerar definitivament aprovada la llista de persones aspirants admeses i excloses
i no cal tornar-la a publicar.

A
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L’òrgan de selecció pot disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes
o alguna de les proves. Els assessors no tenen vot.
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Formarà part com a membre del Tribunal, amb veu i sense vot, un observador designat
pels representants dels treballadors de l’Ajuntament de Moià

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

6.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA
Les persones aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de
coneixements de nivell C1 o alguna de les titulacions equivalents o es trobin en algun
dels supòsits establerts a la base segona, hauran de fer la prova de català que té
caràcter obligatori i eliminatori i consta de dues parts:
- Primera part: Exercici escrit on s’avaluaran els coneixements pràctics de llengua
catalana, per mitjà de preguntes sobre aspectes lingüístics.
- Segona part. S’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una conversa.
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada per l’òrgan de selecció.
La prova es qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la
prova de català no passaran a la fase següent.
L’òrgan competent en matèria de política lingüística, (Consorci de Normalització
Lingüística) a petició de la Corporació, nomenarà una persona per tal que assisteixi al
tribunal qualificador, la qual actuarà amb veu però sense vot, en la realització de la
prova.
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L’òrgan de selecció resoldrà per majoria tots els dubtes que puguin sorgir en relació
amb l’aplicació i la interpretació d’aquestes bases, així com la forma d’actuació en els
casos no previstos en les mateixes.

Data 31-12-2019

De cada sessió que faci l’òrgan de selecció, se n’ha d’estendre l’acta corresponent,
signada pel secretari, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau del president. També
podrà ser signada per la resta de membres de l’òrgan de selecció, si així s’estableix
per acord del mateix.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els membres de l’òrgan de selecció es poden abstenir i les persones aspirants els
poden recusar si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

B

L’òrgan de selecció no es pot constituir ni actuar sense l’assistència com a mínim de
la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la
presència del president i del secretari. Les decisions s’han d’adoptar per majoria
simple de vots dels presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com
a president. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari, l’actuació del
qual és de fedatari. No obstant això, aquest tindrà veu i vot quan alhora sigui membre
de l’òrgan de selecció..

A

La composició de l’òrgan de selecció s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i el
president i els vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés
a les places de la convocatòria.

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

La puntuació d’aquest apartat serà de 40 punts, essent necessària una puntuació
mínima de 20 per a la seva superació.
7.2. Valoració dels mèrits
Es valoraran els mèrits que siguin al·legats i justificats d’acord amb el barem que
segueix a continuació. Els mèrits s’hauran d’acreditar mitjançant l’aportació de les
fotocòpies compulsades dels corresponents diplomes o certificats, que caldrà
acompanyar juntament amb la sol·licitud de participació en el present procés selectiu;
en cas contrari, no podran ser valorats per l’òrgan de selecció.
a) Experiència professional, fins a un màxim de 5 punts, que es valorarà de la
manera següent:
- Experiència professional en l’Administració local exercint les funcions pròpies de
secretaria: 0,20 punts per mes treballat, fins a un màxim de 4 punts.
- Experiència professional en altres funcions, en administracions locals o altres
administracions públiques, en places dels subgrups A1, A2, o laborals equivalents:
0,10 punts per mes treballat, fins a un màxim d’1 punt.
El temps de serveis prestats simultàniament només es computa una vegada.
No es valoren els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de
personal eventual de confiança o assessorament especial.

https://bop.diba.cat
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Es podran consultar textos legals, així com utilitzar màquines de calcular estàndard i
científiques, però que no siguin programables ni financeres.
En aquest exercici es valorarà la capacitat d’anàlisi i l’aplicació raonada dels
coneixements teòrics a la resolució dels problemes pràctics plantejats.

CVE 2019044190

Les persones aspirants disposaran d’un temps de dues hores per a la realització de
l’exercici que consistirà en la resolució de diferents supòsits pràctics per part de
l’aspirant

Data 31-12-2019

7.1. Prova pràctica, de caràcter obligatori i eliminatori
L’òrgan de selecció establirà una prova de caràcter eminentment pràctic relacionada
amb les funcions pròpies del lloc de treball.

A

PROCÉS DE SELECCIÓ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

7.

B

b) Formació i perfeccionament: Es valorarà l’assistència a cursos, jornades i
seminaris de formació, d’especialització o de perfeccionament, fins a un màxim de 4
punts i d’acord amb el següent barem:
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Només es computaran les activitats formatives de 10 hores o superiors. Només es
tindran en compte els cursos, jornades i/o seminaris dels últims 10 anys i aquells el
certificat dels quals contingui de forma expressa el nombre d’hores de formació.
c) Per estar en possessió de titulació de postgrau relacionada amb les funcions
pròpies de la plaça que es convoca, fins a un màxim de 2 punts i d’acord amb el
següent barem:
- Per postgraus de més de 80 hores: 1 punt
- Per mestratges: 2 punts
d) Per estar en possessió de titulació acadèmica (llicenciatura o diplomatura)
diferent de l’aportada per a participar en la convocatòria i relacionada amb les funcions
pròpies de la plaça que es convoca, fins a un màxim de 3 punts i d’acord amb el
següent barem:
- Per diplomatura: 1,5 punts
- Per llicenciatura: 2 punts

https://bop.diba.cat
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B

e) Competències en tecnologies i comunicació (ACTIC). Es valorarà estar en
possessió del certificat bàsic o mitjà d’acreditació de competències en matèria de
societat de la informació de la Generalitat de Catalunya, dins un màxim d’1 punt,
segons la distribució següent:
- Certificat nivell bàsic: 0,30 punts
- Certificat nivell mitjà: 0,50 punts
- Certificat nivell alt: 1 punt

CVE 2019044190

Només es valoraran com a mèrits els estudis, jornades i/o seminaris impartits per
centres oficials com administracions públiques, per universitats i per associacions o
federacions de municipis, o bé, que estiguin homologats per l’Institut Nacional
d’Administracions Públiques (INAP), l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
(EAPC) o per altres organismes similars d’altres comunitats autònomes.

Data 31-12-2019

b.2) Els cursos, jornades i seminaris de formació amb certificat d’assistència,
directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, es puntuen fins a un màxim
d’1 punt, segons l’escala següent:
Per cada curs de 10 a 30 hores 0,10 punts Per
cada curs de més de 30 hores 0,20 punts

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b.1) Els cursos, jornades i seminaris de formació superats amb certificació
d’aprofitament, directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, es computen
fins a un màxim de 3 punts, segons l’escala següent:
Per cada curs de 10 a 30 hores 0,20 punts
Per cada curs de 31 a 60 hores 0,35 punts
Per cada curs més de 60 hores 0,50 punts

A

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat
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La qualificació total del procés vindrà determinada per la suma de les puntuacions
obtingudes en el conjunt de les seves fases .

https://bop.diba.cat

Es qualificarà fins a un màxim d’un punt.

Pàg. 11-25

7.3. Entrevista personal.
Realitzada/es i puntuada/es la/es prova/es, finalitzada la valoració dels mèrits, l’òrgan
de selecció podrà mantenir si així ho acorda i de forma totalment potestativa, una
entrevista personal que no té caràcter eliminatori, amb les persones aspirants que no
hagin estat eliminades en les fases anteriors, d’acord amb els criteris i paràmetres
prèviament aprovats pel propi òrgan de selecció, en els quals hi ha de figurar com es
valoraran les respostes dels aspirants i que versarà sobre la concreció dels mèrits
acreditats, el coneixement de les funcions reservades a desenvolupar i l’adaptació del
perfil formatiu i professional de la persona aspirant a la plaça convocada.

A
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9.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS PER LA PERSONA ASPIRANT
PROPOSADA PER AL SEU NOMENAMENT
La persona aspirant proposada per al nomenament interí haurà de presentar a la
secretaria de la corporació, en el termini de 10 dies naturals a comptar del dia següent
de la publicació al Tauler d’Edictes i al web municipal de la relació d’aprovats, els
documents acreditatius del compliment dels requisits exigits a la convocatòria.
a) Document Nacional d’Identitat original.
b) Certificat mèdic oficial, acreditatiu de no patir cap malaltia o defecte físic que
impedeixi el normal desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a proveir.
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A fi de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades de les persones aspirants,
en el marc de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades,
les qualificacions o valoracions atorgades tindran com a referència el número de
registre d’entrada de la sol·licitud de cada persona aspirant, les inicials dels seus noms
i cognoms, i les tres darreres xifres i la lletra del seu Document Nacional d’Identitat.

B

L’òrgan de selecció realitzarà l’avaluació de les persones aspirants establint la
classificació definitiva que s’obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes en el
conjunt de les fases del procés selectiu, i elevarà a la presidència de la Corporació,
juntament amb l’acta, la llista de les persones aspirants que hagin obtingut la puntuació
mínima necessària per a poder ser proposades per al nomenament, classificades de
major a menor puntuació o la proposta per declarar deserta la convocatòria si
considerés que cap de les persones aspirants assoleix el nivell adient per a l’exercici
del lloc de treball convocat.

CVE 2019044190

8.- PROPOSTA

Ajuntament de Moià

D’acord amb la proposta de l’òrgan de selecció, el President de la Corporació un cop
es produeixi la publicació de la dissolució de l’Agrupació per al sosteniment en comú
del lloc de treball de secretaria dels ajuntaments del Port de la Selva i Selva de Mar i
el seu titular no l’ocupi efectivament, sol·licitarà de la Direcció General d’Administració
Local el corresponent nomenament interí en favor de la persona aspirant que hi figuri
en el primer lloc, la qual haurà de prendre possessió del lloc de treball prèvia la
prestació del corresponent jurament o promesa conforme al Reial Decret 707/1979,
de 5 d’abril, i el Decret 359/1986, de 4 de desembre.
No obstant això, amb la finalitat d’assegurar la cobertura de la plaça, i en l’eventualitat
de renúncia o impossibilitat legal de nomenament de la persona aspirant proposada
en primer lloc, l’Alcaldia podrà requerir de l’òrgan de selecció la relació
complementària de les persones aspirants que segueixin a la primerament proposada,
per tal de demanar correlatiu nomenament interí en el seu favor. Aquesta relació
funcionarà com a borsa de treball i tindrà una durada de dos anys, prorrogable de
manera expressa per un any més, a comptar des de la data del primer nomenament
per la Direcció General d’Administració Local.

https://bop.diba.cat
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10.- NOMENAMENT I PRESA POSSESSIÓ

Data 31-12-2019

Llevat de força major, en cas de no presentar en termini, la documentació, o resultar
d’aquesta que no reuneix qualsevol dels requisits exigits, la persona aspirant
proposada decaurà en tots els seus drets al nomenament i derivats de la superació
del procés de selecció, sense perjudici de les possibles responsabilitats penals en les
quals hagi pogut eventualment incórrer.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

c) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit, si no s’hagués presentat amb la
sol·licitud de participació en el procés selectiu.
d) Declaració responsable de no estar inhabilitada per sentència ferma per a l’exercici
de funcions públiques i no haver estat separada, per resolució disciplinària ferma, del
servei de cap Administració pública.
e) Declaració responsable de no estar afectada per la normativa d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques o, si s’escau, sol·licitar la
compatibilitat amb el formulari que li facilitarà la Corporació, o exercir, altrament,
l’opció prevista a l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del Personal al Servei de les Administracions Públiques, a l’article 10 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat i a l’article 337 del Reglament del personal al servei
de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

A

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

La persona nomenada cessarà per qualsevol de les causes de cessament dels
funcionaris interins establertes a la normativa de funció pública i, en tot cas, si es
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11.- CESSAMENT

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Segona. Recursos
La convocatòria i les seves bases, així com la llista d’aspirants admesos i exclosos,
poden ser impugnats per les persones interessades, mitjançant la interposició d’un
recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació o publicació, sens
perjudici del recurs potestatiu de reposició que es pot interposar en el termini d’un mes
des de la data de notificació o publicació de l’acte, davant l’alcalde.
El resultat del concurs que emeti el tribunal qualificador pot ser recorregut en alçada
davant l’alcalde en el termini d’un mes des de la data en què s’hagi publicat o notificat.
Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sens
perjudici que s’hi puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles
errors materials en la confecció de la llista d’aprovats, errors en la transcripció de
publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors observables a simple vista.
Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pels òrgans de selecció
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- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública.
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional..
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
- Resta de normes i disposicions complementàries i concordants d’aplicació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primera. En tot allò no previst en aquestes bases, s’ha d’aplicar la normativa següent:

B

12. DISPOSICIONS FINALS

https://bop.diba.cat

A

reincorpora el seu titular o si es nomena un funcionari d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional amb caràcter provisional o per acumulació per la
Direcció General d’Administració Local, en la forma prevista en el Reial Decret
128/2018.

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, PER COBRIR
AMB CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA DE
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ

A

ANNEX 1. SOL·LICITUD PER PRENDRE PART EN EL PROCÉS SELECTIU

Segon. Que declaro que conec el text íntegre de les Bases reguladores del procés
selectiu de referència, que les accepto sense reserves i reuneixo les condicions
exigides en les Bases esmentades, i que no pateixo cap malaltia ni estic afectat/da per
cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions del
lloc de treball convocat.
Tercer. Que, així mateix, declaro que són certes totes les dades que figuren en
aquesta sol·licitud, així com la documentació adjunta.
Quart. Que dono el meu consentiment perquè les meves dades personals siguin
incorporades a un fitxer o tractament de dades de titularitat de l’Ajuntament de Moià,
creat amb finalitats de gestió dels recursos humans. No seran cedides a terceres
persones excepte en els casos previstos legalment i en qualsevol moment, podré
exercir els meus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-me a
l’Ajuntament per qualsevol mitjà.

Data 31-12-2019

Primer. Que ha estat convocat el procés per cobrir, amb caràcter interí, el lloc de
treball de Secretaria de l’Ajuntament de Moià mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data i anunci extractat en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya en data ........ .

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

EXPOSO:

CVE 2019044190

Pàg. 14-25

Dades personals
Noms i cognoms:
DNI:
Data de naixement:
Nacionalitat:
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:
Lloc a cobrir:

Primer. Que s’admeti la present sol·licitud de participació en el procés selectiu
convocat per cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball de Secretaria.
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Per tot això, SOL·LICITO:

Ajuntament de Moià

ANNEX 2. TEMARI DEL PROCÉS SELECTIU

https://bop.diba.cat
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Segon. Que s’admeti, així mateix, la documentació que s’adjunta a la present
sol·licitud:
1. Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat.
2. Original o còpia degudament compulsada del títol acadèmic.
3. Certificacions, títols, i/o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats.
4. Original o fotocòpia dels certificats acreditatius de serveis prestats a
l’administració pública.
5. Currículum vitae del sol·licitant, acompanyat d’informe de vida laboral emès per
la Seguretat Social en el termini màxim d’un mes anterior a la finalització de
presentació de sol·licituds
6. Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de suficiència C1 de la
llengua catalana.

A

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat
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Tema 1. Estado social y democrático. Modelos, políticas y problemas actuales del
Estado del bienestar.
Tema 2. La transición española a la democracia. El consenso constitucional de 1978.
La consolidación democrática.
Tema 3. Gobiernos, partidos y sistemas de partidos en la España democrática.
Sociedad civil y grupos de interés en España. Participación política y ciudadanía.
Tema 4. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La
constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La reforma
constitucional.
Tema 5. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los
derechos fundamentales.
Tema 6. La Corona. Atribuciones según la Constitución.
Tema 7. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órganos de control
dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de
Cuentas.
Tema 8. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno.
El control parlamentario del Gobierno. El Gobierno: composición, organización y
funciones.
Tema 9. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica
del Poder Judicial. La Ley de Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial: designación, organización y funciones.
Tema 10. La organización de la Administración de Justicia en España: órdenes
jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones. Conflictos de
jurisdicción y de competencia.
Tema 11. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica.
Composición, designación y organización. Funciones del Tribunal Constitucional.
Tema 12. La Administración Pública en la Constitución. La Administración Pública:
concepto. La Administración Instrumental Los organismos públicos. Organismos
autónomos y entidades públicas empresariales. Sociedades mercantiles y
fundaciones públicas.
Foli 15 de 25
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Part general:

Ajuntament de Moià
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Data 31-12-2019
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Tema 13. La Administración General del Estado. La estructura departamental y los
órganos superiores. La Organización territorial de la Administración General del
Estado. Los Delegados y Subdelegados del Gobierno. Directores Insulares.
Tema 14. La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios. Los
Estatutos de Autonomía. La organización política y administrativa de las Comunidades
Autónomas. La reforma de los Estatutos de Autonomía. Tema 15. El sistema de la
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las
relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Jurisprudencia
constitucional. El marco competencial de las Entidades Locales.
Tema 16. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones y Organismos de la
Unión Europea: composición, funcionamiento y competencias. La Unión Económica y
Monetaria.

A

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat
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Tema 17. El Comité de las Regiones. El Congreso de Poderes Locales y Regionales
de Europa. La cooperación y el asociacionismo internacional de las Entidades Locales.
Tema 18. El Derecho de la Unión Europea. Tratados y Derecho derivado. Las
Directivas y los Reglamentos comunitarios. Las decisiones, recomendaciones y
dictámenes. Derecho europeo y derecho de los países miembros. Relaciones con
Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Tema 19. La Administración Pública y el Derecho. El principio de legalidad en la
Administración. Potestades regladas y discrecionales: discrecionalidad y conceptos
jurídicos indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la
discrecionalidad. La desviación de poder.
Tema 20. La potestad organizatoria de la Administración. Creación, modificación y
supresión de los entes y órganos administrativos. Clases de órganos. Especial
referencia a órganos colegiados.
Tema 21. Los principios de la organización administrativa: La competencia y sus
técnicas de traslación. La jerarquía, la coordinación y el control. Conflicto de
atribuciones.
Tema 22. El ordenamiento jurídico-administrativo: El Derecho Administrativo:
concepto y contenidos. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo
149.1.18 de la Constitución. Tipos de disposiciones legales. Los Tratados
Internacionales.
Tema 23. El ordenamiento jurídico-administrativo. El reglamento: concepto y clases.
La potestad reglamentaria. El Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la
potestad reglamentaria.
Tema 24. Las personas ante la actividad de la administración: derechos y
obligaciones. El interesado: concepto, capacidad de obrar y representación. La
identificación de los interesados y sus derechos en el procedimiento.
Tema. 25.- La transparencia de la actividad pública. Publicidad activa.
Tema 26. El derecho de acceso a la información pública. La protección de los datos
de carácter personal.
Tema 27. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la
motivación.
Tema 28. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios
electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.
Tema 29. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa.
Condiciones. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la
eficacia.
Tema 30. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios
de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 31. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho
y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo.
Tema 32. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios
electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común.
Tema 33. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes.
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos.
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Tema 34. La adopción de medidas provisiones. El tiempo en el procedimiento.
Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
Tema 35. La instrucción del Procedimiento. Sus fases. La intervención de los
interesados.
Tema 36 La Ordenación y tramitación del Procedimiento. La tramitación simplificada
del procedimiento administrativo común.
Tema 37. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación
inicial. La terminación convencional.
Tema 38. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta de
resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la
renuncia. La caducidad.
Tema 39. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos.
La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. La acción
de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad.
Tema 40. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de
recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos
administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos
administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 41. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites.
Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del
recurso contencioso administrativo. Causas de inadmisibilidad.
Tema 42. El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La
sentencia: recursos contra sentencias. La ejecución de la sentencia. Procedimientos
especiales.
Tema 43. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de
la potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora.
Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad
sancionadora local.
Tema 44.- El ejercicio de la potestad normativa. Los principios de buena regulación.
La planificación y evaluación normativa. La participación de los ciudadanos. La
memoria de análisis de impacto normativo.
Tema 45. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general.
Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Referencia a las singularidades
procedimentales.
Tema 46. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad.
Especialidades del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones públicas.
Tema 47. Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de
contratación pública. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación
armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.
Tema 48.- Disposiciones generales sobre la contratación del sector público:
racionalidad y consistencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato,
perfección y forma del contrato.
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Tema 49. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 50. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación.
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista.
Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación pública
en las entidades locales.
Tema 51. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y
su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Preparación de
los contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
Tema 52. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas
generales y procedimientos de adjudicación. El Perfil de Contratante. Normas
específicas de contratación pública en las entidades locales.
Tema 53. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los
contratos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos.
Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
Tema 54. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras.
Ejecución del contrato de obras. Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 55. El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del contrato
de concesión de obras. Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones.
Construcción de las obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones del
concesionario y prerrogativas de la Administración concedente. Extinción de las
concesiones.
Tema 56. El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del
contrato de concesión de servicios. Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de
concesión de servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento y
resolución.
Tema 57. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro.
Cumplimiento y resolución. Regulación de determinados contratos de suministro.
Tema 58. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución.
Especialidades del contrato de elaboración de proyectos de obras.
Tema 59. Las formas actividad administrativa. El servicio público. Concepto. Evolución
y crisis. Las formas de gestión de los servicios públicos. La remunicipalización de los
servicios públicos. La iniciativa económica pública y los servicios públicos.
Tema 60. La actividad de policía: la autorización administrativa previa y otras técnicas
autorizatorias tras la Directiva 123/2006/CE de Servicios. La policía de la seguridad
pública. Actividad de fomento: sus técnicas.
Tema 61. El patrimonio de las Administraciones Públicas. Las propiedades públicas:
tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y
mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Régimen de las
autorizaciones y concesiones demaniales.
Tema 62. El patrimonio privado de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico.
Potestades de la Administración y régimen de adquisición, uso y enajenación. La
cesión de bienes y derechos patrimoniales.
Tema 63. Dominios públicos especiales. Aspectos esenciales de la regulación relativa
a aguas, montes, minas, carreteras y costas. El Patrimonio Nacional.
Tema 64. Los distintos niveles de la Hacienda Pública. Distribución de competencias
y modelos de financiación. El Derecho Financiero: Concepto y contenido.
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Tema 65. El sistema tributario estatal. Especial referencia a los impuestos sobre la
renta y sobre el valor añadido.
Tema 66. La financiación de las Comunidades Autónomas: principios generales.
Recursos de las Comunidades Autónomas. Especial referencia a los tributos propios,
tributos cedidos y al Fondo de Compensación Interterritorial.
Tema 67.-. La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas
locales: criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios.
Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local. La coordinación de
las Haciendas Estatal, Autonómica y Local.
Tema 68. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de
subvenciones. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro
de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en
materia de subvenciones.
Tema 69. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de
igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones Públicas. Políticas
dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.
Tema 70. Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de
organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los
instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de
empleo y otros sistemas de racionalización.
Tema 71. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos.
Sistemas selectivos. La extinción de la condición de empleado público. El régimen de
provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. El contrato de trabajo. Las
situaciones administrativas de los funcionarios locales.
Tema 72. La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios públicos. Derechos
individuales. Especial referencia a la carrera administrativa y a las retribuciones. El
régimen de Seguridad Social. Derechos de ejercicio colectivo. Sindicación y
representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 73. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El
régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de
incompatibilidades.
Tema 74. Régimen Jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter nacional:
Funciones. Puestos reservados.
Tema 75. Régimen Jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter nacional:
Provisión de puestos, situaciones y régimen disciplinario.
Tema 76. El Derecho del Trabajo. Naturaleza y caracteres. Las fuentes del
ordenamiento laboral: principios constitucionales, normativa internacional y legislación
estatal.
Tema 77. Los Convenios Colectivos de Trabajo.
Tema 78. El contrato de trabajo: partes. Capacidad para contratar. Contenido. Las
prestaciones del trabajador y del empresario.
Tema 79. Modalidades del contrato de trabajo. Medidas de fomento del empleo.
Tema 80. Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
Tema 81. Derechos y Deberes laborales. El salario: concepto y naturaleza jurídica.
Clases de salarios. La jornada de trabajo.
Tema 82. Libertad sindical. La participación del personal en la empresa. Comités de
empresa y delegados de personal. Las asambleas de trabajadores.
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Tema 1. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración. Local
en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de Autonomía Local:
significado, contenido y límites.
Tema 2. Las fuentes del Derecho Local. La Carta Europea de la Autonomía Local.
Contenido. Posición y significación en el ordenamiento jurídico español. Regulación
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Tema 83. Los conflictos colectivos. El derecho de huelga. El cierre patronal.
Tema 84. La jurisdicción laboral. Organización y competencias. El proceso laboral.
Tema 85. La Seguridad Social. Entidades Gestoras y Servicios comunes. Régimen
general y regímenes especiales. Acción protectora del régimen general.
Tema 86. La legislación mercantil. El comerciante individual: concepto, capacidad,
incapacidad y prohibiciones. Las sociedades mercantiles en general: clases. El
Registro Mercantil. Los estados de anormalidad en la vida de la empresa.
Tema 87. La sociedad anónima. Rasgos fundamentales que caracterizan su régimen
jurídico. Escritura social y estatutos. Órganos sociales. Los socios. Patrimonio y capital
social. Acciones: clases. Aumento y reducción de capital. Emisión de obligaciones.
Tema 88. La sociedad comanditaria. La sociedad de responsabilidad limitada. La
sociedad unipersonal.
Tema 89. Los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, a la
protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.
Tema 90. Delitos contra la Administración Pública. Delitos de los funcionarios públicos
contra las garantías constitucionales. Atentados contra la autoridad, sus agentes y los
funcionarios públicos.
Tema 91. Las nuevas orientaciones de la gestión pública. Gobierno en red. La
administración electrónica. “Smart cities”. Territorios inteligentes.
Tema 92. La función directiva. Sus particularidades en la gestión pública. El directivo
público local. Las políticas públicas como enfoque de análisis. Clasificación y
comparación de las políticas públicas.
Tema 93. La planificación de la gestión pública: la planificación estratégica y operativa
y su aplicación a los gobiernos locales. La gestión de la calidad en las
Administraciones Públicas.
Tema 94. Nuevas formas de gestión de los servicios públicos locales. Formación y
gestión de alianzas público privadas: los partenariados público-privados. La
innovación social como elemento de transformación y empoderamiento ciudadano.
Eficiencia social en los ingresos y el gasto público.
Tema 95. La Gobernanza Pública. El Gobierno Abierto: concepto y principios
informadores del Gobierno Abierto: colaboración, participación, transparencia y
rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de
Gobierno Abierto en España.
Tema 96. La buena administración orientada al bien común. La ética en la
Administración Pública: código de conducta de los empleados públicos y principios de
buen gobierno. Los códigos de conducta a nivel autonómico y local. El código europeo
de buena conducta administrativa. Compliance en el sector público.
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básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de
Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local.
Tema 3. La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas.
Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.
Tema 4. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la
planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y
legislación autonómica.
Tema 5. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos.
Derechos de los extranjeros. La participación vecinal en la gestión municipal.
Tema 6. La organización municipal. El régimen ordinario de Ayuntamiento. El concejo
abierto. Otros regímenes especiales. Especialidades del régimen orgánico funcional
en los municipios de gran población.
Tema 7. El Estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones locales. Los
concejales no adscritos. Los grupos políticos.
Tema 8. Régimen Ordinario: Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde,
Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas
y otros órganos.
Tema 9. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias
propias, delegadas y competencias distintas de las propias. Los servicios mínimos.
Tema 10. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del
ejercicio de las competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y la
prestación de servicios municipales.
Tema 11. La provincia como entidad local. Organización. Las relaciones entre las
Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regímenes especiales.
Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares.
Tema 12. Las competencias de las Diputaciones Provinciales La cooperación
municipal. La coordinación en la prestación de determinados servicios por las
Diputaciones Provinciales.
Tema 13. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas
metropolitanas. Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Los consorcios:
régimen jurídico. Sociedades interadministrativas.
Tema 14. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad.
Elección de los Concejales y Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y
Presidentes de las Diputaciones provinciales. Elección de Consejeros y Presidentes
de Cabildos y Consejos Insulares. El recurso contencioso-electoral.
Tema 15. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria,
desarrollo y adopción de acuerdos. Las Actas.
Tema 16. La fase de Control del gobierno municipal en las sesiones. La moción de
censura y la cuestión de confianza en el ámbito local.
Tema 17. Impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones.
Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.
Tema 18. Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Clases de resoluciones
judiciales. La sentencia: efectos jurídicos: cosa juzgada formal y cosa juzgada
material. Otras formas de terminación del proceso. Actos de comunicación de los
órganos judiciales.
Tema 19. Las relaciones interadministrativas. Principios. Colaboración, cooperación y
coordinación. La Comisión Nacional de Administración local y Las Comisiones
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Provinciales de colaboración del Estado con las Corporaciones Locales. La sustitución
y disolución de Corporaciones locales.
Tema 20. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales.
La revisión y revocación de los actos de los entes locales. Tramitación de expedientes.
Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos. La utilización
de medios telemáticos.
Tema 21. La información y participación ciudadana. La Iniciativa popular. La Consulta
Popular.
Tema 22.- El Reglamento general de protección de datos. Principios. Derechos del
interesado. Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento. Recursos,
responsabilidad y sanciones. Disposiciones relativas a situaciones específicas de
tratamiento.
Tema 23. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La
intervención administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones
administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la
declaración responsable. La actividad de fomento de las entidades locales.
Tema 24. La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en
favor de las Entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto.
Las formas de gestión de los servicios públicos locales.
Tema 25. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo integran.
Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades
de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El
inventario. Los montes vecinales en mano común.
Tema 26. El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria.
Elaboración y aprobación: especial referencia a las Bases de ejecución del
Presupuesto. La prórroga del Presupuesto. La ejecución y liquidación del
Presupuesto.
Tema 27. Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la Constitución y
normativa de desarrollo. Principios generales. Incumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y Regla de gasto de las
Corporaciones Locales.
Tema 28. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades
locales y sus entes dependientes. El control externo de la actividad económico
financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La jurisdicción contable:
procedimientos.
Tema 29. Los recursos de las entidades locales en el marco de la legislación de las
Haciendas Locales. Regímenes especiales. Los ingresos de derecho privado. Las
subvenciones y otros ingresos de derecho público. Las tasas y precios públicos
locales. Las contribuciones especiales.
Tema 30. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las Entidades
Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y
régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El
establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 31. La gestión y liquidación de recursos locales. La revisión en vía administrativa
de los actos de gestión dictados en materia de Haciendas locales, tanto en municipios
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de régimen común como en municipios de gran población. La devolución de ingresos
indebidos.
Tema 32. El Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto
pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible: el valor catastral. Base
liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión tributaria.
Tema 33. El Impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible.
Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión
censal y gestión tributaria. El recargo provincial.
Tema 34. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana.
Tema 35. La participación de los municipios y de las provincias en los tributos del
Estado y de las Comunidades Autónomas. Regímenes especiales. La cooperación del
Estado y de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las Entidades locales.
Los Fondos de la Unión Europea para Entidades locales.
Tema 36. El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad y duración. Competencia.
Límites y requisitos para la concertación de operaciones de crédito. La concesión de
avales por las entidades locales.
Tema 37. Evolución histórica de la legislación urbanística española: desde la Ley del
Suelo de 1956 hasta el Texto Refundido de 2015. El marco constitucional del
urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
Tema 38. El Estatuto Básico del Ciudadano en la actividad de ordenación territorial y
urbanística. El Estatuto Básico de la iniciativa y participación de los ciudadanos en la
actividad urbanística.
Tema 39. El estatuto jurídico de la propiedad del Suelo. El estatuto básico de la
promoción de actuaciones urbanísticas.
Tema 40. Bases del régimen del suelo, reglas procedimentales comunes y normas
civiles.
Tema 41. El régimen de valoraciones del suelo.
Tema 42. La expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial por razón de
ordenación del territorio y el urbanismo.
Tema 43. Las políticas municipales del suelo y viviendas de protección pública. Los
Patrimonios Públicos de Suelo. El Derecho de superficie.
Tema 44. El Registro de la propiedad y el Urbanismo. La inscripción de actos de
naturaleza urbanística en el Registro de la Propiedad.
Tema 45. El planeamiento urbanístico. Clases de Planes. Naturaleza jurídica de los
instrumentos de planeamiento.
Tema 46.- La ejecución del planeamiento urbanístico. Los diferentes sistemas de
ejecución de los planes.
Tema 47. La intervención del uso y edificación del suelo. La disciplina urbanística.
Protección de la legalidad urbanística.
Tema 48. Seguridad ciudadana y policía Local. Los Cuerpos de Policías Locales.
Funciones. La coordinación de las Policías Locales. Protección Civil. Los servicios de
prevención y extinción de incendios.
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Tema 49. Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial. La regulación municipal de usos de las vías
urbanas. El procedimiento sancionador en materia de tráfico.
Tema 50. Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio ambiente
urbano: Parques y jardines públicos. La protección contra la contaminación acústica,
lumínica y atmosférica.
Tema 51.- Las competencias de las entidades locales en materia de gestión de los
residuos urbanos. El abastecimiento de agua y la evacuación y tratamiento de las
aguas residuales.
Tema 52. Protección de la salubridad pública. Las competencias sanitarias de las
Entidades Locales. Cementerios y actividades funerarias. Policía sanitaria mortuoria.
El control ambiental de actividades.
Tema 53. Intervención municipal en el comercio y actividades de servicio. La venta
ambulante. La Intervención municipal en espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos.
Tema 54. Las competencias municipales en materia de servicios sociales. Los
instrumentos de cooperación y coordinación interadministrativa en materia de
servicios sociales. Las políticas municipales de juventud e igualdad de género.
Tema 55. El alcance de las competencias locales en materia de educación, la cultura
y el deporte. Las obligaciones de las Entidades Locales en materia de protección del
patrimonio histórico-artístico. Competencias de las Entidades Locales en materia de
turismo. Municipios turísticos.
Tema 56. Las competencias en materia de transporte colectivo de viajeros. Los
transportes urbanos. Las experiencias de gestión coordinada del transporte de
viajeros en ámbitos supramunicipales.”
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