Ajuntament de Moià

Departament: Secretaria. Recursos Humans
Tema: Procés Selectiu Secretari/ària funcionari interí/na. Legislació mínima per a
la resolució del cas pràctic.
Expedient: 2423/2019
Legislació mínima per a la resolució del supòsit pràctic
D’acord amb les bases reguladores d’aquest procediment, en allò que fa referència
a la prova pràctica, s’estableix que les persones aspirants podran disposar dels
textos legals que considerin més oportuns, que hauran d’aportar ells mateixos el
dia de la prova.
A fi efecte de facilitar la realització del cas pràctic, i la logística dels candidats
aspirants es fa pública la relació de disposicions normatives o reglamentàries
mínimes que a criteri del Tribunal, s’estimen pertinents per dita resolució:



















Constitució Espanyola
Estatut d’Autonomia de Catalunya
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya
Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídics de les Entitats Locals
Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment de les Administracions Públiques
Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic
Llei 33/2003 de 3 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques
Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni
de les Entitats Locals de Catalunya
Real Decret 1372/1986 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns
de les Entitats Locals
Llei 9 /2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
Real Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text Refós
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
Decret 214/1990 pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les
Entitats Locals
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions públiques
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal
Real Decret de 14 de septiembre de 1882 pel que s’aprova la Llei
d’Enjudiciament Criminal
Real Decret 128/2018, de 16 de març, de règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional

Moià, 12 de febrer de 2020
Joan Manso Bosoms, el President en nom del Tribunal,
Signat digitalment
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