
ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

ANUNCI sobre convocatòria pública, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la cobertura interina
del lloc de treball d'intervenció de l'agrupació del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès i
constitució d'una borsa de treball.

Mitjançant Decret de Presidència 2021-0367 de data 7 d'octubre de 2021, s'ha aprovat una nova convocatòria
pública, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la cobertura interina del lloc de treball d'Intervenció
de l'agrupació del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès i constitució d'una borsa de treball.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les aprovades per la Junta de Govern en sessió celebrada en
data 2 d'agost de 2021, les quals es transcriuen a continuació:

“Bases reguladores del procés se selecció per a cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball agrupat
d'Intervenció del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, classe segona, i constitució de borsa de
treball.

Primera.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

1. 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 la plaça agrupada d'Intervenció del
municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, subescala Intervenció-Tresoreria, reservada a funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Tanmateix es crearà una borsa de treball per cobrir
necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes amb caràcter temporal.

2. Descripció del lloc de treball:

- Agrupació del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Moianès.

- Denominació: Intervenció.

- Subescala: Intervenció-Tresoreria.

- Categoria: Entrada.

- Classe: Segona.

- Grup de classificació: Grup A - Subgrup A1.

- Nivell de destí: 28.

- Complement específic anual: 34.770,96€.

3. 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.

4. Li corresponen, amb caràcter general, les funcions descrites a l'article 4 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 4. Funció de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i funció de
comptabilitat.
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1. El control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària s'ha d'exercir en els termes que estableix
la normativa que desplega l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i comprèn:

a) La funció interventora.

b) El control financer en les modalitats de funció de control permanent i l'auditoria pública, incloent en totes
dues el control d'eficàcia que esmenta l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. L'exercici del control financer inclou, en tot cas, les
actuacions de control que l'ordenament jurídic atribueix a l'òrgan interventor, com ara:

1r El control de subvencions i ajudes públiques, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

2n L'informe dels projectes de pressupostos i dels expedients de modificació d'aquests.

3r L'emissió d'un informe previ a la concertació o modificació de les operacions de crèdit.

4t L'emissió d'un informe previ a l'aprovació de la liquidació del pressupost.

5è L'emissió d'informes, dictàmens i propostes que en matèria economicofinancera o pressupostària li hagi
sol·licitat la presidència, un terç dels regidors o diputats, o quan es tracti de matèries per a les quals legalment
s'exigeixi una majoria especial, així com el dictamen sobre la procedència de la implantació de nous serveis o
la reforma dels existents als efectes de l'avaluació de la repercussió economicofinancera i l'estabilitat
pressupostària de les propostes respectives.

6è Emetre els informes i certificats en matèria economicofinancera i pressupostària i la seva remissió als
òrgans que estableixi la seva normativa específica.

2. La funció de comptabilitat comprèn:

a) Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i la d'execució del pressupost de l'entitat local d'acord amb
les normes generals i les dictades pel ple de la corporació.

b) Formar el compte general de l'entitat local.

c) Formar, d'acord amb criteris usualment acceptats, els estats integrats i consolidats dels comptes que
determini el ple de la corporació.

d) Coordinar les funcions o activitats comptables de l'entitat local, emetre les instruccions tècniques oportunes i
inspeccionar-ne l'aplicació.

e) Organitzar un sistema adequat d'arxivament i conservació de tota la documentació i informació comptable
que permeti posar a disposició dels òrgans de control els justificants, documents, comptes o registres del
sistema d'informació comptable que aquests sol·licitin en els terminis requerits.

f) Inspeccionar la comptabilitat dels organismes autònoms, de les societats mercantils dependents de l'entitat
local, així com de les seves entitats públiques empresarials, d'acord amb els procediments que estableixi el ple.

g) Elaborar la informació a què es refereix l'article 207 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i remetre-la al ple de la corporació, per mitjà
de la presidència, en els terminis i amb la periodicitat establerts.

h) Elaborar l'avançament de la liquidació del pressupost corrent que s'ha d'unir al pressupost de l'entitat local a
què es refereix l'article 18.b) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desplega el capítol primer del
títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

i) Determinar l'estructura de l'avançament de la liquidació del pressupost corrent a què es refereix l'article 168
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, de conformitat amb el que estableixi el ple de l'entitat local.

j) La gestió del registre comptable de factures i el seu seguiment per complir els objectius de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i
de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el sector públic, amb l'emissió dels informes que la normativa exigeixi.

k) La remissió de la informació economicofinancera al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, al Tribunal de
Comptes i als òrgans de control extern, així com a altres organismes de conformitat amb el que disposa la
normativa vigent.”
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Segona.- REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA SELECCIÓ

Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants compleixin, en la data de finalització
del termini de presentació de les sol·licituds i fins al moment de la presa de possessió, els requisits indicats a
continuació. 

Si durant el procés selectiu l'Òrgan de Selecció considera que hi ha raons suficients, podrà demanar a qualsevol
dels/de les aspirants que acreditin el compliment de tots o alguns dels requisits exigits. 

1. Nacionalitat: Tenir nacionalitat espanyola.

2. Capacitat funcional: Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques corresponents a
la/es plaça/ces convocada/es, és a dir, no patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el normal
desenvolupament de les funcions corresponents a la plaça.

3. Edat: Haver complert setze (16) anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.  

4. Titulació: 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.

S'entén que s'està en condicions d'obtenir la titulació si s'està en possessió del document acreditatiu d'haver
abonat la taxa per a l'expedició del títol corresponent.  

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri
d'Educació i Formació Professional.

5. Habilitació: No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració
publica, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per
resolució judicial.

6. Llengua catalana: Conèixer la llengua catalana tant en l'expressió oral com en l'escrita, en un
nivell equivalent o superior al de suficiència, segons 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.   

La seva acreditació es realitzarà mitjançant el certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la
Secretaria de política Lingüística, o document equivalent, segons el 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.  

En el cas de no posseir el nivell exigit, s'haurà de superar una prova de llengua catalana de caràcter obligatori
i eliminatori.  

Restaran exemptes de realitzar la prova les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en
processos anteriors de selecció per accedir al Consell Comarcal del Moianès o a l'Ajuntament de Moià, en què hi
hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en
altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació. En aquests casos s'haurà d'indicar en la sol·licitud de
participació presentada i el Consell o l'Ajuntament emetran la corresponent certificació que s'adjuntarà d'ofici a
la instància. 

Tercera.- TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

1. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint (20) dies naturals a comptar des de l'endemà de la
publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La
presentació de la sol·licitud fora d'aquest termini comporta l'exclusió de l'aspirant. Tanmateix es publicarà la
convocatòria i les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

2. La sol·licitud es podrà presentar per alguna de les formes previstes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en concret:

a) Personalment al Registre del Consell Comarcal del Moianès (Hotel entitats Can Carner c/ Joies 11-13 0810-
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Moià). L'horari per presentar les sol·licituds és de 9:00 a 14:00 hores, i de 16:00 a 19:00 hores els dies
laborables.

b) Telemàticament, mitjançant el tramitador electrònic d'instàncies de la web del Consell Comarcal
(https://bit.ly/3qxwmnH). En aquest cas cal emplenar la instància genèrica i adjuntar un únic document en
format PDF, el qual contingui tots els documents necessaris.

c) La sol·licitud de participació també podrà presentar-se en altres registres públics habilitats, sempre que es
compleixin els requisits que estableixen l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i l'article 31 del Reglament estatal de serveis postals.

d) La sol·licitud de participació també podrà presentar-se a les oficines de correus, sempre que es compleixin
els requisits que estableixen l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques i l'article 31 del Reglament estatal de serveis postals.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en altres registres diferents al propi Consell Comarcal, siguin
registres públics habilitats o a les oficines de correus, en els dos casos s'haurà de trametre via correu
electrònic (ccmn.rh@ccmoianes.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada.

3. Els/les aspirants hauran de presentar la sol·licitud acompanyada de la següent documentació: 

a) DNI. 

b) Titulació d'accés. 

c) Certificat acreditatiu del nivell de coneixement de català, si se'n disposa. 

d) La documentació acreditativa dels mèrits, si escau.

4. Per a la valoració dels mèrits s'ha d'adjuntar necessàriament a la instància la documentació d'acord amb
l'establert en la descripció de la “Fase 3. Concurs”, regulada a l'apartat 4 de la base sisena. La no presentació
de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats impossibilita la seva valoració.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent
traducció jurada.

5. Informació bàsica sobre protecció de dades: 

- Tractament: Processos de selecció i provisió. 

- Responsable: Consell Comarcal del Moianès. 

- Delegat de Protecció de Dades: ccmn.consell@ccmoianes.cat  

- Finalitat: Gestionar els processos de selecció i provisió de personal funcionari, personal laboral i personal
interí del Consell Comarcal del Moianès, i per a la constitució de borses de treball comarcals. 

- Legitimació: La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels
poders públics o competències conferits, i el consentiment manifestat amb la formalització de la sol·licitud
presentada per a participar en el procés selectiu.  

- Termini de conservació: Per regla general, les dades relatives a aquest ús seran conservades durant el
termini en el qual el procés de selecció pugui ser impugnat en via administrativa o judicial. 

- Destinataris: Les dades podran ser comunicades a: 

- Òrgans de selecció, personal col·laborador o assessor d'aquests òrgans, i en cas de reclamació es
transmetran aquestes dades als Jutjats i Tribunals competents. 

- La relació d'admesos i exclosos, així com les qualificacions i l'evolució del procés de selecció, els quals seran
publicats en el portal web del Consell Comarcal del Moianès.

- Als Ajuntaments dels municipis de la comarca que hagin subscrit conveni amb el Consell Comarcal del
Moianès per a l'execució de plans d'ocupació. 

- Drets: podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, portabilitat, limitació, supressió o, en el seu cas,
oposició. Per exercir aquests drets, cal complimentar una instància genèrica per mitjà de la seu electrònica o
presencialment dirigint-se a la seu del Consell Comarcal del Moianès, situada al carrer de les Joies núm. 11-13,
de Moià.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una
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reclamació davant el nostre Delegat de Protecció de Dades (ccmn.consell@ccmoianes.cat), o davant l'Agència
Catalana de Protecció de dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici). 

- Més informació: per ampliar informació sobre la protecció de dades, podeu consultar el següent enllaç a la
web del Consell Comarcal del Moianès http://www.ccmoianes.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament
de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per la resta de la
tramitació del procés selectiu. 

6. Igualment, amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants accepten les presents bases, i declaren
que reuneixen tots i cadascun dels requisits i condicions exigits en aquestes bases, referits 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.

Quarta.- LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES

1. Tancada l'admissió de sol·licituds, la Presidència del Consell Comarcal dictarà una resolució aprovant la llista
d'admesos/es i exclosos/es, amb indicació de la causa de l'exclusió. En la mateixa resolució s'especificarà la
determinació individualitzada de la composició del Tribunal de selecció i s'assenyalarà la data, l'hora i el lloc de
l'inici de les actuacions del Tribunal de selecció i del desenvolupament del procés selectiu, així com
els/les aspirants que han de realitzar la prova de català, si s'escau.  

2. Aquesta resolució, així com la resta d'anuncis, informacions i convocatòries del procés selectiu, es
publicaran únicament al tauler d'anuncis electrònic d'aquest Consell Comarcal i a la pàgina web
(www.ccmoianes.cat). A tots els efectes, la publicació dels diferents anuncis al tauler d'anuncis electrònic del
Consell determina l'inici del còmput de terminis.  

3. A la llista provisional i definitiva d'admesos/es i exclosos/es, a la proposta de nomenament així com en la
configuració de la borsa de treball, es relacionaran els i les aspirants amb el nom i cognoms. 

4. Es concedirà un període de deu (10) dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions
presentades es resoldran en el termini d'un mes a comptar de la finalització del termini per a la seva
presentació. Transcorregut aquest sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades. 

5. Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos/es i
exclosos/es sense que calgui tornar-la a publicar. Si s'accepta alguna reclamació, s'esmenarà la llista de
persones admeses i serà exposada al web del Consell Comarcal.  

Cinquena.- ÒRGAN DE SELECCIÓ

1. El Tribunal del procés selectiu és un òrgan col·legiat i estarà constituït de la següent manera:

- Un/a president/a titular i un/a de suplent: Funcionari/ària del Consell Comarcal, o d'una entitat local, amb
habilitació de caràcter nacional.

- Quatre vocals titulars i quatre de suplents:

- Funcionari/ària de carrera del subgrup de classificació A1, designat a proposta de l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya (EAPC).

- Interventor/a designat/ada pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya.

- Funcionari/ària de carrera del subgrup de classificació A1, designat per la Direcció General d'Administració
Local (DGAL).

- Funcionari/ària de carrera del subgrup de classificació A1, d'una entitat local, qui exercirà les funcions de
secretaria de l'Òrgan Selectiu.

La seva composició s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres segons
l'establert a l'article 55 del TREBEP, Text refós de l'Estatut Bàsic del Empleat Públic.  

2. D'acord amb l'article 60 del TREBEP, l'Òrgan de Selecció serà col·legiat, sense que pugui comptar entre els
seus membres personal d'elecció o de designació política, ni personal interí o eventual. 

3. La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença
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en representació o per compte d'altri.

4. El funcionament del Tribunal qualificador s'ha d'adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats,
contingudes al capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, i articles 13 a 20 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya. 

5. Tots els membres amb dret a vot del Tribunal hauran d'estar en possessió de la titulació acadèmica igual o
superior a la exigida per a la plaça objecte de la convocatòria, nombrats a aquests efectes per la Presidència
del Consell Comarcal.

6. Hauran d'abstenir-se de formar part del Tribunal de selecció aquells membres als que els afecti qualsevol de
les circumstàncies previstes en l'article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic. Així mateix, contra la composició del Tribunal de selecció podrà interposar-se per part dels aspirants si
concorren qualsevol dels motius que podien donar lloc a l'abstenció, escrit de recusació en el termini de deu
(10) dies naturals a partir de la data de la publicació dels components del Tribunal de selecció.  

7. El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels membres, ja siguin
titulars o suplents, i les decisions s'hauran d'adoptar per majoria dels seus membres. El/la President/a del
Tribunal de selecció tindrà vot de qualitat en cas d'empat.  

8. El Tribunal qualificador pot disposar la incorporació d'assessors/es especialistes, amb veu però sense vot,
perquè col·laborin en totes o algunes de les proves o exercicis d'acord amb les respectives especialitats
tècniques. 

9. En la prova de coneixements de la llengua catalana han d'actuar com assessors/es del Tribunal qualificador
els/les tècnics/ques designats/des pel Centre de Normalització Lingüística de Barcelona o els/les assessors/es
competents que la Presidència designi.  

10. De cada sessió que faci l'òrgan de selecció, se n'ha d'estendre l'acta corresponent, signada per la
Secretaria, que n'ha de donar fe, amb el vistiplau de la Presidència.

11. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s'originin durant el
desenvolupament del procés de selecció i podrà prendre els acord que corresponguin per aquells supòsits no
previstos en les pròpies bases. 

12. A efectes de comunicacions i incidències, el Tribunal qualificador té la seva seu al Carrer de les Joies, núm
11-13, de Moià.  

13. Els membres del Tribunal meritaran les assistències que determina el RD 462/02, de 24 de maig,
classificant l'Òrgan de Selecció segons la classificació que determina aquest Decret. 

Sisena.- PROCÉS DE SELECCIÓ

1. Generalitats: 

1.1. El procediment de selecció és farà mitjançant el sistema de concurs-oposició, i constarà de les següents
fases: 

Fase 1. Proves de verificació del requisit de capacitació lingüística (si escau).

Fase 2. Oposició.

Fase 3. Concurs.

1.2. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar les proves de la fase
d'oposició. 

1.3. Durant la realització del procés selectiu les persones aspirants no podran fer ús de telèfons mòbils ni altres
mitjans de comunicació amb l'exterior, ni podran sortir del recinte on es dugui a terme la prova durant la
realització d'aquesta. L'incompliment d'aquestes normes o bé  les actituds de falta de respecte o consideració
envers la resta d'aspirants del procés selectiu o envers el propi Tribunal comportaran l'expulsió de l'aspirant de
forma immediata del procés selectiu, la qual cosa es farà constar de forma expressa en l'acta emesa pel
Tribunal. 

1.4. Les puntuacions obtingudes per les persones aspirants s'exposaran a la web del Consell Comarcal. La
identificació de les persones aspirants en la publicació de les qualificacions i valoracions obtingudes serà els

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8527 - 21.10.20216/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21287075-2021



dígits corresponents a les posicions 4, 5, 6 i 7 del DNI.

1.5. La puntuació final de les persones aspirants serà el resultat de sumar els punts de la fase d'oposició i de la
fase de concurs, sempre que s'hagi superat la fase d'oposició. En cas d'empat, l'ordre s'establirà en primer lloc
atenent a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d'oposició; en segon lloc, atenent
a la persona que hagi obtingut major puntuació en la prova pràctica; i per últim, si persistís l'empat, atenent a
la persona que hagi obtingut major puntuació en la prova teòrica. 

1.6. La data, l'hora i el lloc d'inici de les proves es publicarà junt amb la llista provisional d'admesos/es i
exclosos/es. 

1.7. La data, l'hora i el lloc de realització de les següents proves seran determinats per l'Òrgan de Selecció i
se'n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per qualsevol altre mitjà si així ho
creu necessari per tal de facilitar-ne la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada
l'oportuna notificació als interessats. 

1.8. En el cas que hagi proves que no puguin realitzar-se conjuntament, l'ordre d'actuació de les persones
aspirants vindrà determinat pel número de DNI de menor a major. 

1.9. Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no compareguin en
el lloc, la data i l'hora assenyalats, seran definitivament excloses del procés selectiu, llevat del casos de força
major degudament acreditats i estimats pel Tribunal. Les persones aspirats es presentaran a les proves
acreditant la seva personalitat a través del seu DNI original i/o passaport.

1.10. Si el Tribunal té coneixement que alguna de les persones aspirants no reuneix íntegrament els requisits
per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència
prèvia de l'interessat/da, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les
inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents. 

2. FASE 1. Proves de verificació del requisit de capacitació lingüística (supera o no supera).

Restaran exemptes de realitzar aquesta prova les persones que acreditin disposar dels coneixements en el
nivell exigit.  

En cas de no acreditar els coneixements del nivell exigit, s'hauran de realitzar els exercicis i proves
corresponents que acreditin el coneixement necessari de la llengua catalana. Aquesta prova es qualificarà com
a “supera” o “no supera”; les persones aspirants que no superin la prova restaran eliminades del procés.   

3. FASE 2. Oposició (fins a 100 punts). Éliminatòria. 

3.1. Prova teòrica:

- Consistirà en el desenvolupament d'una prova teòrica per escrit que pot consistir en un test i/o preguntes
curtes sobre el temari relacionat a les disposicions addicionals de les presents bases.

- En aquest exercici es valorarà la capacitat i formació general sobre les matèries objecte de la prova, la
claredat d'idees, la precisió, el rigor i la qualitat de l'expressió escrita.

- El temps per la realització d'aquesta prova el determinarà l'Òrgan Selectiu. La puntuació màxima és de
40 punts i l'aspirant n'ha d'obtenir un mínim de 20 per superar-la i poder passar a la fase de concurs. 

3.2. Prova pràctica:

- Consistirà en el desenvolupament d'un o més casos pràctics en relació amb les funcions pròpies del lloc de
treball i temari relacionat a les disposicions addicionals de les presents bases.

- 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.

- El Tribunal podrà determinar, si ho considera oportú, la seva presentació oral, on el Tribunal podrà adreçar
preguntes que consideri adients sobre l'exposició formulada. 

- El temps per la realització d'aquesta prova el determinarà l'Òrgan Selectiu. La puntuació màxima és de
60 punts i l'aspirant n'ha d'obtenir un mínim de 30 per superar-la i poder passar a la fase de concurs. 

4. FASE 3. Concurs (fins a 30 punts).
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4.1. Generalitats: 

- El Tribunal qualificador valorarà els mèrits acreditats documentalment de les persones que hagin superat la
fase d'oposició, d'acord amb el barem que tot seguit es relaciona, valorant-se amb referència a la data de
finalització del termini de presentació de les sol·licituds. 

- Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.  

- Tampoc seran valorats com a mèrits cap dels requisits exigits per poder participar al procés selectiu. 

- La documentació acreditativa presentada en un idioma diferent del català o del castellà, s'haurà de presentar
degudament traduïda al català o al castellà. En cas contrari no serà valorada pel Tribunal qualificador. 

4.2. Experiència professional (fins a 20 punts). 

- Experiència professional a l'Administració local exercint les funcions pròpies del lloc d'Intervenció: 0,3 punts
per cada mes de treball, fins a un màxim de 20 punts, sense superar, en cap cas, aquest màxim establert per
a l'apartat d'experiència professional.

- 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 de 10
punts però sense superar, en cap cas, el màxim de 20 punts establert per a l'apartat d'experiència
professional.

- Criteris d'aplicació:

- Als efectes d'allò que s'estableix en els punts anteriors, un mes equival a 30 dies. Així mateix, les fraccions
inferiors a 30 dies poden acumular-se per comptabilitzar nous períodes de 30 dies. Si tot i així, finalment
queden fraccions inferiors a 30, aquestes no es tindran en compte. 

- El temps de serveis prestats simultàniament només es computa una vegada.

- Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoraran. Tampoc seran objecte de valoració les
pràctiques realitzades en el marc de convenis de cooperació educativa o anàlegs. 

- L'experiència professional en administracions públiques s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació de certificats de
serveis prestats, nomenaments, contractes de treball, fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la
naturalesa dels serveis prestats amb indicació de l'inici i fi d'aquesta prestació. A més, en tot cas, serà
necessari aportar l'Informe de Vida Laboral (IVL) emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- La valoració del temps de treball es farà d'acord amb la jornada realitzada, és a dir, que es computaran els
dies indicats a l'IVL, on ja s'aplica el coeficient de parcialitat en els casos de prestació de serveis a jornada
parcial.  

4.3. Formació complementària (fins a 10 punts). 

4.1.1. Les titulacions acadèmiques oficials, exclosa la presentada com a requisit, quan siguin rellevants per al
desenvolupament de les funcions del lloc de treball, fins a un màxim de 10 punts sense superar, en cap cas,
aquest màxim establert per a l'apartat de formació complementària.

- Per cada Llicenciatura o Grau universitari: 3 punts

- Per cada diplomatura: 2,5 punts

- Per cada màster oficial: 1,5 punt

 - Per cada postgrau: 1 punts

4.1.2. Els cursos, jornades i seminaris de formació superats amb certificació d'aprofitament, quan siguin
rellevants per al lloc de treball a proveir però sense superar, en cap cas, el màxim de 10 punts establert per a
l'apartat de formació complementària.

- 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 de més de 60 hores: 0,50 punts

4.1.3. Els cursos, jornades i seminaris de formació amb certificat d'assistència, quan siguin rellevants per al
lloc de treball a proveir però sense superar, en cap cas, el màxim de 10 punts establert per a l'apartat de
formació complementària.
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- Per cada curs de 10 a 30 hores: 0,10 punts

- Per cada curs de més de 30 hores: 0,20 punts

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.

Així mateix 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.

4.1.4. Certificació ACTIC (“Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació), emès
per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya), o
certificacions equivalents COMPETIC i UOC*. 

- Nivell 1 – Certificat bàsic: 0,3 punts 

- Nivell 2 – Certificat mitjà: 0,5 punts 

- Nivell 3 – Certificat avançat: 1 punt  

*Ordre ENS/290/2013, d’equivalència dels certificats COMPETIC // Ordre EMO/129/2015, d'equivalències entre
la UOC i l'ACTIC  

Només es valorarà el certificat de major nivell acreditat però sense superar, en cap cas, el màxim de 10 punts
establert per a l'apartat de formació complementària.

Setena.- PROPOSTA DE NOMENAMENT

1. Un cop finalitzat el procés selectiu, es publicarà la llista dels/de les aspirants aprovats/des i el Tribunal
elevarà la proposta de nomenament de la persona que, de conformitat amb les presents bases, hagi obtingut la
millor puntuació. Així mateix ordenarà la resta d'aspirants aprovats per ordre de puntuació obtinguda a fi de
conformar la borsa de treball. El funcionament de la borsa de treball es regirà segons preveu la base onzena. 

2. En cas de que cap de les persones aspirants superés el procés selectiu, l'Òrgan Selectiu declararà deserta la
convocatòria. 

Vuitena.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA PROPOSADA

El/la candidat/a proposat/da pel Tribunal presentarà en el registre general d'entrada del Consell Comarcal del
Moianès, dins del termini màxim de vint (20) dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de la proposta
de nomenament, la documentació que acrediti el compliment dels requisits contemplats a la base segona i que
no hagin estat acreditats al llarg del procés de selecció, entre els quals: 

- Declaració de no estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant
expedient disciplinari de qualsevol Administració Pública.

- Declaració de no trobar-se en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació vigent, o declaració
d'activitats i, si escau, sol·licitud d'autorització de compatibilitat, o bé declaració d'exercir l'opció que preveu
l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració
de la Generalitat. 

- Certificat mèdic d'aptitud per desenvolupar les funcions del lloc de treball, o bé manifestació de la voluntat
d'ésser avaluat/ada pel Servei de Vigilància de la Salut de qualsevol de les dues entitats de l'agrupació.

- Qualsevol altra documentació que no es presentés original durant el procés. 

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.
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Novena.- NOMENAMENT I INCORPORACIÓ

1. Exhaurit el període de presentació de documents, d'acord amb la proposta de l'òrgan de selecció, el
President de la Corporació sol·licitarà de la Direcció General d'Administració Local el corresponent nomenament
interí per ocupar el lloc de treball d'Intervenció de l'agrupació, 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.

2. 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'Òrgan de Selecció
presentarà 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
d'acord amb l'establert a la base onzena.

3. L'aspirant que dins del termini fixat, excepte casos de forca major, no presenti la documentació, o de
l'examen de la qual es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats, no podrà ser nomenat/da,
sens perjudici de la responsabilitat en què pugui haver incorregut per falsedat. En aquest cas, com també en el
supòsit de renúncia de la persona aspirant proposada, o de no superació del període de pràctiques, es
formularà proposta a favor de la persona aspirant que hagi obtingut la següent puntuació més alta, qui haurà
d'aportar la documentació abans esmentada. 

4. L'aspirant nomenat/da haurà de prendre possessió de la plaça en el termini d'un mes a comptar de la data
de notificació del nomenament, en el dia assenyalat en la mateixa notificació, 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. La manca de presa de possessió, llevat dels casos de força major, comportarà la pèrdua de tots
els drets. 

5. El nomenament com a funcionari/ària interí/ina cessarà quan es doni alguna de les causes previstes a
l'article 7 RPEL i a l'article 10.3 TREBEP i, en tot cas, en prendre possessió el l'interventor/a de carrera que
hagi estat nomenat/da, d'acord amb 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.

Desena.- INCOMPATIBILITAT AMB L'EXERCICI D'ALTRES CÀRRECS, PROFESSIONS O ACTIVITATS

En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/ada, serà aplicable a l'empleat
públic la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual
l'aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la Corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si
s'escau, sol·licitar la compatibilitat, o exercir, altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/84 de 26 de
desembre, a l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 novembre i a l'article 337 del Decret 214/90 de 30 de juliol.  

Onzena.- CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL

1. L'Òrgan de Selecció presentarà la relació complementària de les persones aspirants que segueixin a la
primerament proposada, per tal de demanar correlatiu nomenament interí en el seu favor en cas de
l'eventualitat renúncia o impossibilitat legal de nomenament de la persona aspirant proposada en primer lloc.
Aquesta relació funcionarà com a borsa de treball per cobrir vacants o substitucions temporals del lloc
d'Intervenció de l'agrupació, i tindrà una durada d'un any, prorrogable de manera expressa per un any més, a
comptar des de la data del primer nomenament per la Direcció General d'Administració Local.

2. És responsabilitat de les persones candidates que formin part de la borsa facilitar un o dos telèfons de
contacte, així com una adreça de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de localització als efectes de
comunicació, així com mantenir-los permanentment actualitzats.  

3. Les actuacions s'iniciaran tan aviat com la necessitat ho requereixi, seguint l'ordre de puntuació obtinguda.
Ara bé, tot i que es respectarà l'ordre de puntuació de major a menor dels candidats/ates per al seu
nomenament, el factor de disponibilitat immediata operarà sempre com a primer criteri selectiu quant les
persones amb major puntuació no es puguin incorporar amb la immediatesa requerida. La renúncia o la no
resposta dins dels dos (2) dies naturals següents a l'oferiment de treball, via telèfon o correu electrònic
facilitats, habilita a la Presidència del Consell Comarcal a fer l'oferiment a la següent persona en l'odre de
puntuació, sense que causi l'exclusió de la borsa.

4. La persona que hagi conclòs el període de substitució es reincorporarà a la llista en el lloc que
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originàriament li va correspondre en procés selectiu.

5. Abans del nomenament, la persona que accepti l'oferta haurà de presentar al Registre General del Consell
Comarcal els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits a la convocatòria, d'acord
amb la base vuitena, en el termini màxim de tres (3) dies hàbils. En el cas que alguna persona candidata,
llevat dels casos de força major, no presenti la documentació en el termini establert, o no reuneixi els requisits
exigits, no podrà ser nomenada, quedarà eliminada de la borsa de treball i s'avisarà el/la següent candidat/a.  

6. Seran motius d'exclusió de la borsa els següents:

- Renúncia total del candidat o candidata a formar part de la borsa.

- L'acumulació de dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball encara que el candidat/a no hagi
notificat la renúncia expressament.

- Per separació del servei com també la pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a
càrrec públic amb caràcter ferm.

7. La persona interessada podrà renunciar en qualsevol moment, per escrit, a formar part de la borsa de
manera definitiva o durant un període limitat si ho demana mitjançant sol·licitud degudament registrada
indicant la data en què es dona de baixa de la borsa de treball i data en què sol·licita ser inclosa de nou, si
escau.

Dotzena.- PUBLICITAT

Les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en el tauler
d'anuncis electrònic d'aquest Consell Comarcal i a la pàgina web del Consell Comarcal (www.ccmoianes.cat ),
així com un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Totes les comunicacions relatives al desenvolupament del procés selectiu es publicaran en el tauler d'anuncis
electrònic i al portal web del Consell Comarcal del Moianès.

Tretzena.- RÈGIM D'IMPUGNACIONS

1. Contra els actes de tràmit qualificats de l'Òrgan Selectiu que decideixen directament o indirectament el fons
de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que produeixen indefensió o
perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs
d'alçada davant de la Presidència del Consell Comarcal, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
publicació o notificació individual. 

2. Els actes de tràmit de l'Òrgan Selectiu no inclosos en el punt anterior no podran ser objecte de recurs, sense
perjudici que es puguin formular al·legacions o reclamacions que estimin pertinents perquè es prenguin en
consideració en el moment de fer pública la puntuació final del procés selectiu, o bé quan es tracti d'esmenar
possibles errors materials en la confecció de la llista d'aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de
publicacions o errors aritmètics en les qualificacions. Aquests errors també podran ser corregits d'ofici per
l'Òrgan de Selecció. 

3. Contra les llistes definitives d'admesos/es i exclosos/es, la resolució per la qual es declara finalitzat el
procediment selectiu amb el nomenament de l'aspirant proposat/ada pel Tribunal selectiu es pot interposar
recurs potestatiu de reposició davant de la Presidència del Consell Comarcal, dins del termini d'un mes,
comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o directament recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent al que tingui lloc la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa modificada per la disposició addicional dos de la Llei orgànica 19/2003,
de 23 de desembre, que modifica al seu torn la Llei orgànica del poder judicial 6/85, d'1 de juliol.

4. Aquestes bases poden ser impugnades per qui es consideri interessat legítim, mitjançant els recursos
següents: amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria. També es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la notificació o publicació en els diaris oficials. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- En tot allò no previst en les bases s'ha de procedir segons el que determinin les normes següents i
disposicions concordants:  

a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  

b) Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

c) 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.  

d) Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya.

e) 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.  

f) Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.  

g) Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d'indemnitzacions per raó del servei.

h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

i) Llei 26/2010, de 3 d'agost de de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

j) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic. 

k) Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de menys de 20.000 habitants (codi de
conveni núm. 79100015072015), al qual el Consell Comarcal del Moianès es va adherir en la seva totalitat
mitjançant acord de Ple de data 1 de febrer de 2021, entrant en vigor amb efectes retroactius des del dia 1 de
gener de 2021. 

l) 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.

Segona.- Temari: 

General

1. L'ordenament jurídic administratiu. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària. El
procediment d'elaboració. Límits. El control de la potestat reglamentària.

2. Les persones davant l'activitat de l'Administració: drets i obligacions. L'interessat: concepte, capacitat
d'obrar i representació. La identificació dels interessats i els seus drets en el procediment.

3. La transparència de l'activitat pública. Publicitat activa.

4. El dret d'accés a la informació pública. La protecció de les dades de caràcter personal.

5. L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. La forma i la motivació.

6. L'eficàcia dels actes administratius: el principi d'autotutela declarativa. Condicions. L'aprovació per una altra
Administració. La demora i retroactivitat de l'eficàcia.

7. L'executivitat dels actes administratius: el principi d'autotutela executiva. L'execució forçosa dels actes
administratius: els seus mitjans i principis d'utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.

8. La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació
de l'acte administratiu.

9. La iniciació del procediment: Classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i
comunicacions. Els registres administratius.
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10. L'adopció de mesures provisionals. El temps en el procediment. Termes i terminis: còmput, ampliació i
tramitació d'urgència.

11. La instrucció del procediment. Les seves fases. La intervenció dels interessats.

12. L'ordenació i tramitació del procediment. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.

13. 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.

14. L'incompliment dels terminis per a resoldre i els seus efectes. La manca de resolució expressa: el règim del
silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat.

15. La revisió d'actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. La revocació d'actes. La rectificació
d'errors materials o de fet. L'acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració de lesivitat.

16. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de
tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos. Procediments substitutius dels recursos
administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

17. Els contractes del sector públic: Les directives europees en matèria de contractació pública. Objecte i àmbit
d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic. Tipus de contractes de sector públic. Contractes subjectes
a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.

18. Les parts en els contractes del sector públic. Òrgans de contractació. Capacitat i solvència de l'empresari.
Successió en la persona del contractista. Competència en matèria de contractació i normes específiques de
contractació pública a les entitats locals.

19. Objecte, pressuposat base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties
exigibles en la contractació del sector públic. Preparació dels contractes de les administracions públiques:
expedient de contractació, plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

20. Adjudicació dels contractes de les administracions públiques: Normes generals i procediments
d'adjudicació. El perfil del contractant. Normes específiques de contractació pública a les entitats locals.

21. Efectes dels contractes. Prerrogatives de l'Administració pública en els contractes administratius. Execució
dels contractes. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i
subcontractació.

22. El contracte d'obres. Actuacions preparatòries del contracte d'obres. Execució del contracte d'obres.
Modificació del contracte. Compliment i resolució.

23. El contracte de concessió d'obres. Actuacions preparatòries del contracte de concessió d'obres. Efectes,
compliment i extinció de les concessions. Construcció de les obres objecte de concessió. Drets i obligacions del
concessionari i prerrogatives de l'Administració concedent. Extinció de les concessions.

24. El contracte de concessió de serveis. Actuacions preparatòries del contracte de concessió de serveis.
Efectes, compliment i extinció el contracte de concessió de serveis. Execució i modificació del contracte.
Compliment i resolució.

25. El contracte de subministrament. Execució del contracte de subministrament. Compliment i resolució.
Regulació de determinats contractes de subministrament.

26. El contracte de serveis. Execució dels contractes de serveis. Resolució. Especialitats del contracte
d'elaboració de projectes d'obres.

27. Activitat subvencional de les administracions públiques: tipus de subvencions. Procediments de concessió i
gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i sancions
administratives en matèria de subvencions.

Específic

28. El municipi: concepte i elements. El terme municipal: el problema de la planta municipal. Alteracions de
termes municipals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El padró d'habitants.
L'estatut dels veïns. Drets dels estrangers. La participació veïnal en la gestió municipal.

29. L'organització municipal. El règim ordinari de l'Ajuntament. El consell obert. Altres règims especials.
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Especialitats de el règim orgànic-funcional en els municipis de gran població. L'estatut dels membres electius
de les corporacions locals. Els regidors no adscrits. Els grups polítics.

30. Règim ordinari: òrgans necessaris. Alcalde, tinents d'alcalde, ple i junta de govern local. Òrgans
complementaris: comissions informatives i altres òrgans.

31. Les competències municipals: Sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i competències
diferents de les pròpies. Els serveis mínims. La sostenibilitat financera de la hisenda local com a pressupost de
l'exercici de les competències. Els convenis sobre exercici de competències i la prestació de serveis municipals.

32. La comarca. Organització de la comarca i atribucions de cada òrgan. Competències i finançament dels
Consell Comarcals.

33. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referència a les bases d'execució
del pressupost. L'elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària.

34. L'estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de
vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.

35. L'execució del pressupost de despeses i d'ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. Les
bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de despeses. Els
projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de
finançament.

36. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari: concepte, càlcul
i ajustos. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses amb
finançament afectat i del romanent de tresoreria per a despeses generals. La consolidació pressupostària.

37. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d'estabilitat pressupostària,
de deute públic i de la regla de despesa per a les corporacions locals: Establiment i conseqüències associades
al seu incompliment. Els plans econòmic-financers: contingut, tramitació i seguiment. Plans d'ajust i de
sanejament financer. Subministrament d'informació financera de les entitats locals.

38. La tresoreria de les entitats locals. Règim jurídic. El principi d'unitat de caixa. Funcions de la tresoreria.
Organització. Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris. La realització de pagaments: prelació,
procediments i mitjans de pagament. El compliment del termini en els pagaments: el període mitjà de
pagament. L'estat de conciliació.

39. La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició fons. La rendibilització d'excedents de
tresoreria. Les operacions de tresoreria. El risc de tipus d'interès i de canvi en les operacions financeres.

40. La comptabilitat de les entitats locals i els seus organismes autònoms: els models normal, simplificat i
bàsic. Les instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local: estructura i contingut.
Particularitats de el model bàsic.

41. El compte general de les entitats locals: contingut, formació, aprovació i rendició. Una altra informació a
subministrar al ple, als òrgans de gestió, als òrgans de control intern i d'altres administracions públiques.

42. Marc integrat de control intern (COSO). Concepte de control intern, i la seva aplicabilitat a el sector públic.
El control intern de l'activitat economicofinancera de les entitats locals i els seus ens dependents. La funció
interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu i modalitats. Especial referència a les objeccions.

43. Els controls financer, d'eficàcia i d'eficiència: àmbit subjectiu, àmbit objectiu, procediments i informes.
L'auditoria com a forma d'exercici del control financer. Les normes d'auditoria de el sector públic.

44. El control extern de l'activitat economicofinancera del sector públic local. La fiscalització de les entitats
locals pel Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les comunitats autònomes. Les relacions del
Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les comunitats autònomes. Organitzacions internacionals
d'entitats fiscalitzadores: les normes INTOSAI. La jurisdicció comptable: procediments.

45. La responsabilitat comptable: concepte i règim jurídic. El caràcter objectiu de la responsabilitat comptable.
Supòsits bàsics de responsabilitat comptable: abast comptables, malversacions i altres supòsits. Compatibilitat
amb altres classes de responsabilitats. Els subjectes dels procediments de responsabilitat comptable.

46. Els recursos de les hisendes locals. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les entitats
locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d'impugnació dels actes
d'imposició i ordenació de tributs. L'establiment de recursos no tributaris.

47. La gestió, inspecció i recaptació dels recursos de les hisendes locals. La revisió en via administrativa dels
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actes de gestió tributària dictats per les entitats locals, en municipis de règim comú i de gran població. La
gestió i recaptació de recursos per compte d'altres ens públics.

48. L'impost sobre béns immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions i bonificacions.
Base imposable. Base liquidable. Quota, meritació i període impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària.
Inspecció cadastral.

49. L'impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Quota: les
tarifes. Meritació i període impositiu. Gestió censal i gestió tributària. El recàrrec provincial. L'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.

50. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica. L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.

51. Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials: bestreta i ajornament de quotes i
col·laboració ciutadana.

52. El crèdit local. Classes d'operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les
operacions de crèdit a llarg termini: finalitat i durada, competència i límits i requisits per a la concertació de les
operacions. Les operacions de crèdit a curt termini: requisits i condicions. La concessió d'avals per les entitats
locals.

53. La base imposable. Mètodes de determinació. La base liquidable. El tipus de gravamen: concepte i classes.
La quota tributària. El deute tributari: contingut.

54. La gestió tributària: delimitació i àmbit. El procediment de gestió tributària. La liquidació dels tributs. La
declaració tributària. Els actes de liquidació: classes i règim jurídic. La consulta tributària. La prova en els
procediments de gestió tributària. L'Agència Estatal d'Administració Tributària.

55. L'extinció de l'obligació tributària. El pagament: requisits, mitjans de pagament i efectes del pagament. La
imputació de pagaments. Conseqüències de la manca de pagament i consignació. Altres formes d'extinció: la
prescripció, la compensació, la condonació i la insolvència.

56. La recaptació dels tributs. Òrgans de recaptació. El procediment de recaptació en període voluntari. El
procediment de recaptació en via de constrenyiment: iniciació, títols per a l'execució i providència de
constrenyiment. Ajornament i fraccionament del pagament.

57. Desenvolupament del procediment de constrenyiment. L'embargament de béns. Alienació. Aplicació i
imputació de la suma obtinguda. Adjudicació de béns a l'Estat. Terminació del procediment. Impugnació del
procediment.

58. Les garanties tributàries: concepte i classes. Les garanties reals. Dret de prelació. Hipoteca legal tàcita.
Hipoteca especial. Afecció de béns. Dret de retenció. Les mesures cautelars.

59. La inspecció dels tributs. Actuacions inspectores per a la gestió dels tributs: comprovació i investigació,
obtenció d'informació, la comprovació de valors i informe i assessorament. Règim jurídic de les funcions
inspectores. El procediment d'inspecció tributària. Potestats de la inspecció dels tributs. Documentació de les
actuacions inspectores. Les actes d'inspecció. La inspecció dels recursos no tributaris.

60. Les infraccions tributàries: concepte i classes. Les sancions tributàries: classes i criteris de graduació.
Procediment sancionador. Extinció de la responsabilitat per infraccions.”

Moià, 14 d'octubre de 2021

Ramon Vilar Camprubí

President

(21.287.075)
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