Ajuntament de Moià

Departament: Secretaria. Recursos Humans
Identificació: Bases i convocatòria del procés selectiu d’una plaça de tècnic/a superior en
administració general i creació d’una borsa de treball.
Expedient: 540/2021
EDICTE
Per Decret d’Alcaldia 212/2021 de data 19 de març de 2021, s’ha aprovat la convocatòria del
procés selectiu per a la provisió d’una plaça de tècnic/a superior en administració general i la
creació d’una borsa de treball, d’acord a les següents bases:
BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE
TÈCNIC/A SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ GENERAL, DE GRUP DE CLASSIFICACIÓ
A1, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ I
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
Base 1a. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés de selecció, pel procediment de concurs
oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça de funcionari de carrera de Tècnic/a Superior en
Administració General, grup de classificació A1, segons l’article 76 del Text Refós 5/2015 de
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i constitució d’una borsa de treball.
Característiques del lloc de treball:
- Denominació: Tècnic/a Superior en Administració General
- Escala: Administració General
- Subescala: Tècnica
- Règim Jurídic: Funcionari de carrera
- Grup de classificació: A, Subgrup: A1
- Nivell de complement de destí: 20
- Salari brut anual: 34.699,00€
Base 2a. Lloc de treball. Funcions
➢ Assessorar als tècnics de la Corporació sobre nova normativa, programant i impulsant
reunions per al correcte desenvolupament del servei.
➢ Realitzar tasques de gestió, estudi i proposta de caràcter administratiu i de nivell superior
relatives a l’àmbit de serveis territorials.
➢ Redactar convenis urbanístics quan així es requereixi.
➢ Col·laborar amb els responsables tècnics municipals per garantir l’acompliment de la
normativa i millora dels procediments i circuits administratius per agilitzar i facilitar el servei a
la ciutadania de l’àrea de serveis territorials.
➢ Assessorar jurídicament als departaments municipals i donar suport en la gestió de la
tramitació de sol·licituds d’ajuts i subvencions a Organismes i Institucions.
➢ Ser responsable i col·laborar amb les diferents àrees i àmbits de l’Ajuntament per a la
creació de serveis públics, prestació de serveis, execució d’obres i subministraments,
elaboració de memòries, plecs de condicions, contractes, i en altra documentació necessària.
➢ Assessorar jurídicament sobre els contactes de serveis proposant l’adopció de les
mesures d’actuació davant de les demandes dels ciutadans i els contractistes.
➢ Redactar propostes d’ordenances i reglaments municipals per a la gestió de serveis o
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l’atorgament de prestacions relatives a l’àmbit de serveis territorials i administració general.
➢ Gestionar les actuacions referents al patrimoni municipal quan a concessions, alienacions,
desafeccions i ocupacions.
➢ Col·laborar amb el/la Secretari/ària desenvolupant tasques delegades en diferents àmbits
i òrgans municipals .
➢ Assessorar jurídicament i orientar en la realització, per part dels tècnics municipals i
responsables dels departaments dels informes, les propostes i els dictàmens requerits per
el/la Secretari/ària i des de qualsevol àmbit de l’ajuntament i principalment en l’àmbit de
Serveis territorials.
➢ Assessorar, informar, gestionar i tramitar els expedients de disciplina urbanística així com
assessorar jurídicament i col·laborar en la tramitació i gestió dels expedients de l’àmbit
d’urbanisme,( principalment derivats del planejament urbanístic, llicències urbanístiques i
d’activitats industrials i comercials).
➢ Supervisar la realització dels tràmits administratius relatius a la protecció de la legalitat
urbanística.
➢ Redactar convenis i contractes i plecs de clàusules requerits per el/la Secretari/ària i
principalment de l’àrea de serveis territorials de l’Ajuntament.
➢ Mantenir contactes amb tercers (gabinets jurídics, estudis d’arquitectura...), altres
administracions (Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya...), i altres departaments
municipals per tal de desenvolupar les tasques assignades.
➢ Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent
en matèria de prevenció de riscos laborals.
➢ Suplir al Secretari en vacances i altres supòsits d’absència.
➢ I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Base 3a. Condicions d’admissió dels aspirants

1. Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels
estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ser admesos/ses el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant
dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió
Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, així com els seus
descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors
de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
2. Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
3. Estar en possessió dels títols acadèmics de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Grau.
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del
Ministeri d’Educació i Ciència.
4. Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb el
nivell de suficiència (nivell C1) d’acord amb el que estableix 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
o Certificat d’haver superat una prova de nivell igual o superior al requerit en un procés de
selecció convocat per l’Ajuntament de Moià dins del mateix any o haver participat i obtingut
plaça en processos anteriors en què hi hagi establerta una prova de català de nivell igual
o superior al requerit .
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Per ser admès/a en el procés selectiu, les persones aspirants han de reunir a la finalització
del termini de presentació de sol·licituds els següents requisits:
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Base 4a. Participació de persones amb discapacitat
Les persones aspirants amb la condició legal de discapacitats amb un grau igual o superior al
33% tenen dret a l’adaptació de les proves i del lloc de treball adjudicat en les condicions que
s’especifiquen en aquesta base.
En cas que siguin necessàries adaptacions per a la realització de les proves hauran d’indicarho en la sol·licitud de participació en el procés selectiu.
Per poder obtenir l’adaptació de les proves i/o del lloc de treball, s’ha de disposar d’un
dictamen favorable (EVO) dels equips de valoració multiprofessional de la Secretaria
d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal del Departament de Benestar Social
i Família (o de l’òrgan competent equivalent de la resta de comunitats autònomes), emès amb
ocasió de cada convocatòria, que declari que l’aspirant compleix les condicions per exercir les
funcions de les places convocades, i que informi sobre les adaptacions necessàries per a
realitzar les proves i sobre la necessitat d’adaptar el lloc de treball.
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5. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar un
coneixement adequat de la llengua castellana, i en concret, el nivell intermedi o nivell B2.
L’acreditació d’aquest coneixement es realitzarà mitjançant la presentació d’un dels
documents que s’indiquen a continuació:
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes.
- Certificació acadèmica en la qual consti que s’han realitzat a l’Estat espanyol tots
els estudis conduents a l’obtenció de la titulació al·legada per a l’accés a les places
convocades.
- Diploma d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent,
o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a
l’obtenció d’aquest diploma.
Estaran exempts/es aquells/es estranger/es originaris/àries de països en què el castellà és
llengua oficial. També estaran exempts/es aquells/es aspirants que aportin un certificat
conforme han superat una prova de mateix nivell o superior al requerit en un procés de
selecció convocat per l’Ajuntament de Moià durant els 5 anys anteriors o haver participat i
obtingut plaça en processos anteriors en què hi hagi establerta una prova de castellà de
nivell igual o superior al requerit.
Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua
castellana hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules,
com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal, la qual es qualificarà
d’apte o no apte. L’exercici tindrà caràcter obligatori i eliminatori. L’acreditació del nivell de
llengua castellana es podrà efectuar fins a la realització de les proves. L’acreditació
documental es pot aportar fins el moment de realització de la prova de llengua castellana.
6. Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques i l’exercici de les
funcions corresponents al lloc de treball. Als aspirants amb diversitat funcional se’ls aplicarà
allò que es preveu al Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva
inclusió social.
7. No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver
estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
8. No trobar-se sotmès/sa en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes a
la legislació vigent.
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L’aspirant ha de sol·licitar el dictamen i lliurar-lo a l’òrgan convocant en el termini de
presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu. En tot cas, el dictamen ha de
ser emès abans del començament de la primera prova selectiva.
La manca de dictamen impedeix obtenir l’adaptació de les proves i/o del lloc de treball.
Igualment, les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat però que no
ho manifestin inicialment, seran admeses a la realització dels exercicis sense necessitat
d’acreditar la seva aptitud abans del seu començament, sense perjudici que superat el procés
selectiu hagin d’acreditar la seva capacitat per exercir les funcions per a l’exercici professional
de la categoria corresponent (EVO laboral).
El desenvolupament de les proves serà simultani al de les corresponents al torn lliure, amb
l’excepció de la possible adaptació dels mitjans de realització de l’exercici. Per aquestes
adaptacions es tindrà en compte el que estableix l’article 7 del Decret 66/1999, de 9 de març,
sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració
multiprofessional.
Base 5a. Presentació de sol·licituds
Les bases es publicaran íntegrament al BOPB, al tauler d’anuncis i al web municipal. La
convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb referència de les
dades del BOPB on es troben publicades íntegrament les bases del procés selectiu.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptadors a partir de
l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La persona aspirant ha de fer constar a la sol·licitud que reuneix tots i cadascun dels
requisits que s’exigeixen per prendre part a la convocatòria i haurà de facilitar en la sol·licitud
un telèfon mòbil i una adreça electrònica per tal que l’Ajuntament s’hi pugui posar en contacte,
si procedeix.
La veracitat de les dades que es fan constar a la sol·licitud és responsabilitat de qui ho signa.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dona el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord
amb la normativa vigent. Així mateix, l’aspirant dona el seu consentiment a la publicació
de les seves dades al portal de transparència de l’Ajuntament de Moià, d’acord amb l’article
9.1.g) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
A la sol·licitud s’hi haurà d’acompanyar la documentació que acrediti el compliment de les
condicions previstes a la base 3a i en concret, la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI o en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial
acreditatiu de la nacionalitat. Aquelles persones aspirants que accedeixin a la convocatòria
pel fet de ser cònjuge, descendent o descendents del cònjuge, tant dels ciutadans
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Les sol·licituds per a prendre part a les proves d’accés es presentaran electrònicament a la
seu electrònica de l’Ajuntament de Moià concretament mitjançant el portal de tràmits
accessible, d’acord al model previst en aquestes bases (model annex 4).
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c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

S’admetrà de manera provisional, una declaració responsable conforme l’aspirant no té
antecedents penals, en el ben entès que Ia declaració responsable aportada no eximeix
l’aspirant que superi el procés selectiu, aporti l’esmentada certificació.
Tota Ia documentació s’haurà de presentar en original o còpia autèntica o un altre mitjà que
n’acrediti l’autenticitat de forma fefaent. No es tindran per presentats els documents que no
compleixin amb aquests requisits, sens perjudici de Ia seva esmena dins del preceptiu termini.
Els mèrits avaluables detallats a la fase II de la Base 8a NO s’han d’adjuntar a Ia sol·licitud
atès que només els hauran de presentar aquells aspirants que hagin superat Ia fase d’oposició
en els termes establerts a la fase II de la Base 8a.
Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament
aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.
La publicació dels actes derivats del desenvolupament del procés selectiu al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament de Moià tenen tots els efectes de notificació als interessats d’acord
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b)

espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar el vincle de parentiu amb el nacional en virtut del qual es presenten, i en el cas
dels descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment aquestes
persones aspirants hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel nacional, en
la que manifesti que no està separat del seu cònjuge.
Còpia autèntica del títol d’estar en possessió de Ia IIicenciatura o grau de quaIsevoI de Ies
titulacions previstes en Ia base 3a.
Currículum vitae de Ia persona aspirant.
Còpia autèntica del certificat de suficiència de coneixements de IIengua catalana (nivell C1,
corresponent a l’anterior niveII C), o document equivalent.
Còpia autèntica del certificat de coneixements de IIengua castellana, nivell intermedi o
nivell B2 o document equivalent, quan així es requereixi.
Còpia autèntica del certificat de discapacitat, si es fa constar aquesta condició a Ia
sol·licitud. Les persones aspirants que tinguin reconeguda Ia condició legal de discapacitat
hauran de presentar el corresponent dictamen dels equips muItiprofessionaIs a que es
refereix l’article 4.3 del Decret 66/1999, de 9 de març de Ia Generalitat de Catalunya sobre
l’accés a Ia funció pública de Ies persones amb discapacitats i dels equips de valoració
multiprofessionaIs.
Declaració jurada de complir amb els requisits 6,7,8 previstos a Ia Base tercera (model
annex 3).
Resguard de pagament dels drets d’examen. De conformitat amb l’ordenança fiscal núm.
20 d’aquest Ajuntament el preu de la taxa per a la participació en processos selectius d’A1
ascendeix a 20,00 €. Les persones que es trobin en situació d’atur estaran exemptes del
pagament de dita taxa. Per justificar l’exempció al pagament de la taxa per drets d’examen,
caldrà aportar el certificat emès per l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i/o pel
Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) que acrediti que us trobeu en situació d’alta com
a demandant d’ocupació.
Les taxes es pagaran fent ingrés al següent núm. de compte bancari: El pagament es farà
mitjançant ingrés bancari a Caixabank en el compte: IBAN: ES1721000069060200000342,
indicant el concepte “Drets d’examen TAG + Nom aspirant”. L’impagament de la taxa dins
el termini de presentació de sol·licituds determinarà l’exclusió de l’aspirant.
Certificat acreditatiu de la inexistència d’antecedents penals.
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amb allò que estableix l’article 45.1. b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Base 6a. Llista d’admissió i exclusió al procés selectiu
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s’exposarà al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament de Moià (e-tauler), en el termini màxim d’un mes, l’anunci pel qual
es fa pública la llista de persones admeses i excloses, amb indicació si la persona aspirant
està exempta de fer la prova de llengua catalana.
Es concedirà a les persones interessades un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà
de la publicació del corresponent anunci, per tal que puguin formular les reclamacions
oportunes i esmenar els defectes que s’hagin produït.
Les possibles reclamacions s’han de resoldre en els 30 dies següents a la finalització del
termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat
resolució, les reclamacions s’entenen desestimades.
En el cas que no es proposés l’exclusió de cap persona aspirant, en la mateixa resolució es
fixarà el dia, l’hora i el lloc de l’inici de les proves que s’hagin de realitzar.
Si s’accepta alguna al·legació, s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses
amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada, al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament, i a la pàgina web municipal http://www.moia.cat.
Si no es presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu la llista de persones
admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.
L’admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la
possessió dels requisits exigits a les bases.

El tribunal qualificador de la selecció estarà format pel president/a i 2 vocals, un dels quals
també en serà el/la secretari/ària.
Els membres del tribunal els designarà l’alcalde o el/la regidor/a delegat/da en la resolució en
què s’aprovi la llista de persones admeses i excloses.
El tribunal s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres i es
tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home.
No podran formar part el personal d’elecció o de designació política, els/les funcionaris/àries
interins/es ni el personal eventual.
La pertinença al tribunal serà a títol individual i no se’n podrà exercir la pertinença en
representació o per compte de ningú.
Els membres del tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés
als llocs de treball objecte de la convocatòria. En la seva designació s’ha de vetllar pel
compliment del principi d’especialitat i idoneïtat respecte al lloc a cobrir.
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Base 7a. Tribunal qualificador
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Quan concorrin les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, els membres del tribunal hauran d’abstenir-se
d’intervenir i ho hauran de notificar a l’autoritat convocant, i els aspirants els podran recusar.
Les decisions es prendran per majoria de vots presents. En cas d’empat, resoldrà el vot de
qui actuï com a president/a.
El tribunal podrà disposar d’assessors especialistes, amb veu i sense vot, perquè col·laborin
en la selecció d’acord amb les necessitats i amb la seva preparació tècnica.
La Junta de personal o Comitè d’empresa designarà un observador sindical amb veu i sense
vot, el qual podrà ser present durant tot el procés selectiu.
Base 8a. Procediment de selecció: concurs oposició
El procediment de selecció consta de 2 fases que sumaran un total de 120 punts.
PRIMERA FASE: OPOSICIÓ (màxim 90 punts)
1.

Primer exercici. Coneixement de llengües (de caràcter obligatori eliminatori)

Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua catalana, en funció del
lloc a proveir i del nivell exigit. Estaran exempts de la realització de la prova de català els/les
aspirants que hagin acreditat documentalment tenir el nivell exigit de conformitat amb
l’establert a la base tercera de les presents bases i els que hagin participat i obtingut plaça en
processos anteriors de selecció de personal per accedir a aquest Ajuntament, en els que hi
havia establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la citada
prova en altres processos de la mateixa oferta pública, tot acreditat degudament amb un
certificat. El tribunal podrà comptar amb l’assessorament d’una o més persones expertes en
matèria lingüística que han de col·laborar amb la persona nomenada per assessorar al tribunal
en la valoració de la prova de coneixements de la llengua catalana.
La qualificació d’aquest exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A.
Llengua castellana:
Només pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.
Estaran exempts de la realització de la prova de castellà els/les aspirants que hagin acreditat
documentalment tenir el nivell exigit de conformitat amb l’establert a la base 3a de les presents
bases i els que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal
per accedir a aquest Ajuntament, en els que hi havia establerta una prova de castellà del mateix
nivell o superior, o que hagin superat la citada prova en altres processos de l’Ajuntament de
Moià durant els 5 anys anteriors, tot acreditat degudament amb un certificat. També estaran
exempts aquells estranger/eres originari/àries de països en els que el castellà és llengua
oficial.
Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua castellana que consistirà
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Llengua catalana:

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

en una redacció d’un text de 200 paraules, com a mínim, en el termini màxim de 20 minuts i a
mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el termini màxim de 10 minuts.
La qualificació d’aquest exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A.
2.

Segon exercici. Proves d’aptitud (puntuació màxima 90 punts)

Prova tipus test: prova obligatòria i eliminatòria que consisteix en un qüestionari tipus test de
40 preguntes, amb quatre respostes alternatives, sobre el temari general annexat a les bases
(Annex I). Cada resposta correcte sumarà 1 punt. Cada resposta incorrecte restarà 0,25 punts.
La prova serà qualificada fins a un màxim de 30 punts. Per superar aquesta prova caldrà
obtenir una puntuació mínima de 15 punts.
Prova teòrica: prova obligatòria i eliminatòria consistent en el breu desenvolupament per escrit
4 preguntes teòriques a triar de les 5 proposades pel tribunal (Annex II).
La prova serà qualificada fins a un màxim de 30 punts. Per superar aquesta prova caldrà
obtenir una puntuació mínima de 15 punts. Aquest exercici tindrà una durada màxima de dues
hores.
Prova pràctica: prova obligatòria i eliminatòria consistent en el desenvolupament, per escrit,
d’un supòsit pràctic proposat pel Tribunal.
La prova serà qualificada fins a un màxim de 30 punts. Per superar aquesta prova caldrà
obtenir una puntuació mínima de 15 punts. Aquest exercici tindrà una durada màxima de dues
hores. Es valoraran favorablement entre d’altres aspectes a considerar pel tribunal, la
correcció en les respostes, la profunditat en el coneixement de la matèria, la sistemàtica, la
claredat i la capacitat d’anàlisi.

Les persones aspirants disposaran d’un termini de 2 dies hàbils, comptadors des del dia
següent de la data de publicació a la seu electrònica dels resultats de cadascuna de les
proves, per sol·licitar la revisió de les proves. En l’anunci de la publicació dels resultats de
cadascuna de les proves es determinarà una data concreta per a la realització de les revisions
de les proves. Només es duran a terme revisions de les proves en la data que es determini.
SEGONA FASE: CONCURS (màxim 30 punts)
El tribunal únicament valorarà els mèrits d’aspirants que hagin superat la fase d’oposició.
L’òrgan seleccionador establirà un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de Ia
publicació del resultat de Ia fase d’oposició d’aquest procés selectiu, per tal que els aspirants
que hagin superat la fase d’oposició presentin els documents acreditatius dels mèrits
valorables. Tota Ia documentació es presentarà electrònicament a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Moià, concretament mitjançant el portal de tràmits accessible.
Els mèrits no seran valorats si es reben amb posterioritat a Ia finalització del termini
assenyalat.
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Per a la realització d’aquesta prova, les persones aspirants podran disposar dels textos legals
no comentats, que considerin més oportuns, que hauran d’aportar elles mateixes, el dia de la
prova.

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

1. Experiència professional (màxim 20 punts)
Els mèrits es valoraran d’acord amb el següent barem:
a) Capacitat i experiència demostrada de l’activitat professional en el sector públic o en
l’empresa privada.

-

Per la capacitat i experiència demostrada a l’administració local i els seus organismes
desenvolupant funcions anàlogues al lloc de treball, a raó de 0,5 punts per mes
treballat, amb un màxim de 15 punts. Les fraccions inferiors a un mes es valoraran
proporcionalment.

-

Per la capacitat i experiència demostrada a la resta d’administracions públiques en
tasques anàlogues al lloc de treball, a raó de 0,25 punts per mes treballat, les
fraccions inferiors a un mes es valoraran proporcionalment, amb un màxim de 4
punts.

-

Per la capacitat i experiència demostrada a l’empresa privada en tasques anàlogues
al lloc de treball a raó de 0,10 punts per mes treballat, les fraccions inferiors a un mes
es valoraran proporcionalment, amb un màxim de 1 punt. S’entendrà per tasques
anàlogues al lloc de treball les tasques d’assessorament o defensa jurídica a les
entitats del sector públic compreses a l’art. 3 de la Llei 9/2017 de contractes del
sector públic.

2. Formació (màxim 10 punts)
La formació s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de l’acció formativa emès per
l’organisme públic o privat corresponent amb indicació de les hores lectives. Per aquells
certificats on no s’especifiquin les hores lectives es valorarà amb la puntuació mínima.
De les accions formatives de similar contingut temàtic, encara que siguin edicions diferents,
es valora únicament la que meriti més.
No es valoraran els cursos o estudis que formen part de carreres o titulacions presentades
com a requisit d’accés, ni els cursos de preparació per a l’obtenció dels certificats. Es
computaran els cursos realitzats sempre que les matèries jurídiques analitzades segueixin
vigents.
2.1. Titulació de formació, que estigui relacionada amb l’àmbit de treball objecte d’aquesta
convocatòria, sempre que no sigui l’aportada per la persona aspirant com a titulació exigida a
la base tercera, ni les de nivell inferior necessàries per aconseguir- les, fins a 6 punts a raó
de:
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L’experiència professional s’acredita mitjançant l’Informe actualitzat de vida laboral
emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social o per la Mútua corresponent en els
períodes en que la cotització a la mateixa fos obligatòria. A més a més, caldrà aportar una
còpia del contracte laboral i/o del nomenament o qualsevol altre mitjà que acrediti la
naturalesa dels serveis prestats i categoria laboral o grup, amb indicació de l’inici i fi de la
prestació de serveis, així com detall de les funcions jurídiques desenvolupades. No es tindrà
en compte l’experiència professional que no s’acrediti d’acord amb aquestes consideracions.

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

·
·
·

Postgraus universitaris
Màsters universitaris
Carrera universitària i doctorat

0,5 punts
0,5 punts
0,5 punts

La titulació s’acreditarà mitjançant l’aportació de la titulació o del rebut que acrediti el
pagament dels drets d’expedició del títol.
2.2. Cursos, jornades i seminaris de formació, reciclatge i perfeccionament, fins a 3 punts.
Es valoren només les activitats de formació que tinguin relació directa amb les funcions del
lloc a proveir, d’acord amb el barem següent:
Certificat
d’assistència
0 hores

10

Certificat
d’aprofitament

0,05

0,1

11 - 45 hores

0,1

0,2

46 - 90 hores
91 o + hores

0,2
0,4

0,4
0,8

2.3. Cursos de formació de tecnologies d’informació i comunicació, d’acord amb el barem
següent i fins a 1 punt:
•

Certificats ACTIC d’acord amb:
- 0,10 punts pel Nivell bàsic
- 0,20 punts pel Nivell mig
- 0,30 punt pel Nivell avançat

Un cop finalitzat el procés selectiu el tribunal exposarà al tauler electrònic d’edictes i anuncis
de l’Ajuntament els resultats globals i la llista definitiva de persones aprovades en una relació
ordenada segons la puntuació total obtinguda, i elevarà a l’Alcalde la proposta de
nomenament a favor de l’aspirant que hagi obtingut la major puntuació.
El tribunal no pot declarar que ha superat les proves selectives un nombre superior d’aspirants
al de les places objecte de la convocatòria.
Les persones que, tot i haver superat les proves de les fases d’oposició i concurs no siguin
proposades per ser nomenades, s’incorporen a una borsa de treball que l’Ajuntament de Moià
utilitzarà per a nomenaments d’interinitat per cobrir les vacants que es puguin produir de
tècnics d’administració general, per substituir empleats/des amb dret a reserva de lloc de
treball o per atendre necessitats urgents.
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al
taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre
establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els
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Base 9a. Relació d’aprovats i proposta de nomenament

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

aspirants inclosos decauran en tots els seus drets derivats de la superació del procés de
selecció, llevat que per part de l’Ajuntament de Moià es convoqui la selecció permanent d’una
plaça de tècnic/a d’administració general que acordi aprovar una nova borsa de treball amb
les persones aspirants que hagin aprovat però no hagin estat seleccionades o es convoqui
una nova borsa de treball.
Base 10a. Nomenament. Període de pràctiques
Primer. Exhaurit el termini de presentació de documents, l’alcalde nomenarà funcionaris en
pràctiques els aspirants proposats pel tribunal.
Segon. Els aspirants nomenats hauran d’incorporar-se al servei de la corporació en el moment
en què hi siguin requerits.
Tercer. Els aspirants que injustificadament no s’incorporin al servei de la corporació perdran
tots els drets derivats del procés de selecció i del nomenament subsegüent com a funcionaris
de carrera.
Quart. El període de pràctiques és de sis mesos. Durant aquest període els funcionaris han
d’assistir als cursos de formació que la corporació pugui organitzar.
Cinquè. Els funcionaris en pràctiques gaudeixen de les mateixes retribucions que els
funcionaris de carrera d’igual categoria i lloc de treball.

Setè. Una vegada acabat aquest període, els aspirants que l’hagin superat satisfactòriament
seran nomenats funcionaris de carrera. Aquells altres que no assoleixin el nivell suficient
d’integració i eficiència en el lloc de treball objecte del procés selectiu seran declarats no aptes
per resolució motivada de l’alcalde del consistori, amb tràmit d’audiència previ, i perdran en
conseqüència tots els drets com a funcionaris de carrera.
Vuitè. El nomenament com a funcionari de carrera serà publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona. L’aspirant ha de fer el jurament o promesa, abans de prendre
possessió com a funcionari de carrera.
Base 11a. Funcionament de la borsa de treball
En el moment que hi hagi la necessitat de cobrir temporalment una plaça vacant s’oferirà als
aspirants la contractació o nomenament per rigorós ordre de puntuació de la borsa i es
procedirà de la forma següent:
Primer. El servei de Recursos Humans intentarà contactar amb la persona candidata,
telefònicament un màxim de 3 vegades i mitjançant la tramesa d’un correu electrònic.
Correspon als aspirants l’obligació de facilitar i actualitzar en tot moment l’adreça de correu
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Sisè. El període de pràctiques és supervisat pel Serveis de Recursos Humans i pel cap del
servei on sigui destinat el funcionari en pràctiques. Per ser nomenat funcionari de carrera, el
funcionari en pràctiques ha d’haver complert com a mínim el 80% del període de pràctiques
establert. El nomenament, tanmateix, serà prorrogat mitjançant resolució d’alcaldia, fins a
completar el mínim abans indicat del 80%, si l’aspirant, per motius justificats, no l’ha pogut
complir en el termini previst, de sis mesos a partir de la data de presa de possessió com a
funcionari en pràctiques.

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

electrònic i els números de contacte telefònic adequats.
En el cas de no poder-hi contactar, el candidat o candidata mantindrà la seva posició a la
borsa per ulteriors necessitats i es contactarà amb la persona següent de la llista.
Segon. Si la persona aspirant proposada no acceptés la proposta de contracte o nomenament
podrà ser contractada o nomenada la persona que ocupi el lloc immediatament següent de la
llista, i així successivament.
La persona que no accepti la proposta de contracte o nomenament mantindrà la seva posició
a la borsa per ulteriors necessitats, sempre i quan ho justifiqui d’acord amb les situacions
següents:
-

Trobar-se en situació laboral activa de durada superior a la que s’ofereix.
Trobar-se en situació de permís de maternitat o paternitat, adopció o acolliment.
Intervenció quirúrgica o hospitalització.

En aquests casos haurà de justificar-se documentalment en el termini dels 10 dies naturals
següents a la data en que es produeixin aquestes situacions. En cas de no justificar-se dins
d’aquest termini, passarà a ocupar el darrer lloc de la llista.

a)

b)
c)

d)

Número d’Identificació Fiscal (NIF). En el cas de nacionals membres d’altres estats de la
Unió Europea o d’aquells Estats en què sigui d’aplicació la lliure circulació de
treballadors/es, fotocòpia compulsada del document que acrediti la seva nacionalitat.
Títol acadèmic.
Declaració jurada o promesa de no haver estat inhabilitat/da per a l’exercici de les
funcions públiques, ni haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei
de qualsevol administració pública.
Declaració referida a la normativa reguladora de règim d’incompatibilitats.

Si la persona aspirant proposada no presenta la documentació indicada o no compareix a
l’inici del contracte o nomenament, de forma injustificada i per causes imputables
exclusivament a ella, perdrà tots els drets que es puguin derivar de la seva participació a
aquesta convocatòria i deixarà de formar part de la borsa de treball, sens perjudici de la
responsabilitat en què pugui haver incorregut i de les actuacions que puguin recaure sobre
seu.
En aquests supòsits, així com si es produís la renúncia de la persona aspirant proposada, la
presidència de la corporació formularà proposta de contractació a favor de la persona que
ocupi el lloc immediatament següent a la llista, i així successivament.
De les gestions realitzades per la contractació d’un candidat procedent de la borsa de treball
es deixarà constància documental a l’expedient personal de la persona finalment contractada.
Quart. Si durant el contracte o nomenament la persona presenta la renúncia voluntària,
passarà a ocupar el darrer lloc de la borsa de treball.
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Tercer. Les persones que s’hagin de contractar o nomenar hauran de presentar al servei de
Recursos Humans, quan siguin convocades, els documents acreditatius dels requisits que
s’exigeixen a la base segona de les presents bases i que es detallen a continuació, els quals
hauran de presentar mitjançant original o còpia compulsada:

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

Cinquè. Quan la persona aspirant finalitzi el contracte o nomenament mantindrà la seva
posició a la borsa de treball.
Sisè. En els casos en què en finalitzar, hi hagi un informe negatiu de la persona responsable
del servei on hagi estat destinada, la persona aspirant deixarà de formar part de la borsa de
treball.
Base 12a. Incidències. Règim d’impugnacions
Mentre estigui constituït, el tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes que
sorgeixin en l’aplicació d’aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots
els supòsits no previstos en elles per tal de facilitar el desenvolupament normal del procés
selectiu, els quals podran ser objecte de recurs d’alçada davant de l’Alcaldia, en el termini
màxim d’un mes a comptar des de l’endemà a la data de la seva notificació o publicació. Abans
de la constitució del tribunal i després que aquest hagi efectuat la seva proposta, aquesta
facultat correspondrà a l’Alcaldia.
Les bases presents i la convocatòria podran ser impugnades de conformitat amb allò que
estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, els interessats
podran interposar recurs de reposició en el termini d’un mes davant l’Alcaldia, previ al recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el Jutjat Contenciós Administratiu
corresponent o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili a partir de l’endemà al
de publicació del seu anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

El procediment selectiu es regeix per aquestes bases, i pel 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, el
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; la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el 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.
Base 14a. Dret supletori
En tot allò no previst en les bases s’ha de procedir segons el que determini el Text Refós
5/2015 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, el 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, el 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, el 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, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per
raó del servei, i la Llei 39/2015, de 26 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques la resta de disposicions que en són d’aplicació.
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Base 13a. Règim jurídic

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

Moià, 19 de març de 2021
L’Alcalde
Dionís Guiteras Rubio

1.- La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i
les llibertats públiques. El Tribunal Constitucional: composició i competències. Processos. El
valor de les sentències del Tribunal Constitucional.
2.- La potestat legislativa. La delegació legislativa a favor del govern. La iniciativa legislativa.
Les lleis orgàniques. Les lleis ordinàries. Les lleis marc. Les lleis d’harmonització. El poder
judicial: funcions i principis. L’organització judicial. El Consell General de Poder Judicial. El
Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3.- Les comunitats autònomes. Constitució i competències. Relacions entre l’Estat i les
comunitats autònomes: coordinació i control. Els estatuts d’autonomia de les comunitats
autònomes: naturalesa jurídica i contingut. La distribució de competències. Tipologia
competencial. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials.
4.- L’Administració local. Ens que la integren. La Llei de bases del règim local. La regulació
del règim local a Catalunya. El municipi. Òrgans de representació política i la seva designació.
Línies generals de l’organització i competències municipals. Els règims municipals especials.
L’organització comarcal de Catalunya. La vegueria.
5.- La Unió Europea i el dret comunitari. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell.
El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.
6.- Característiques del l’ordenament jurídic comunitari. Les fonts del dret comunitari. Tractats.
Reglaments. Directrius.
7.- L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006: estructura i contingut. Drets i deures de la
ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat
de Catalunya: tipologia. Relacions de la Generalitat amb l’Estat, amb altres comunitats
autònomes i amb la Unió Europea. L’acció exterior de la Generalitat.
8.- Les institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el
Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el
Consell de l’Audiovisual.
9.- El municipi: concepte . Organització municipal . Competències i funcionament .
10.- El municipi: elements , el terme municipal . La població, l’empadronament. Drets i deures
dels veïns. Autonomia municipal i tutela.
11.- Funcionament òrgans col·legiats: convocatòria i ordre del dia: Actes i certificacions dels
acords.
12.- Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes, procediment d’elaboració i
aprovació.
13.- L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu:
notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls
i anul·lables.
14.- Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença de ciutadans
i ciutadanes.
15.- Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Recursos administratius: concepte i
classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions
públiques.
16.- La contractació pública. Àmbit subjectiu d’aplicació de la normativa en matèria de
contractes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes: contracte

Foli 14 de 22

Codi Validació: 3WRP252W5CCAAQX9NTYX2PMWC | Verificació: https://moia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 22

ANNEX I. TEMARI GENERAL

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

d’obres, contracte de concessió d’obres públiques, contracte de gestió de serveis públics,
contracte de subministrament, contracte de serveis, contracte de col·laboració entre el sector
públic i el sector privat, contractes mixtos i contractes subjectes a una regulació harmonitzada.
Contractes administratius i contractes privats.
17.- Configuració general de la contractació del sector públic i elements estructurals dels
contractes. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans
alternatius. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes.
Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. Organització administrativa per
a la gestió de la contractació.
18.-Hisendes locals: classificació dels ingressos . Ordenances fiscals: els pressupostos locals:
la despesa pública local.
19.- Hisendes locals : Impostos municipals, taxes , contribucions especials i preus públics.
20.- El dret urbanístic de Catalunya. El règim urbanístic del sòl. El planejament. Execució del
planejament. Les valoracions urbanístiques. Control de l’edificació i disciplina urbanística.
ANNEX II. TEMARI ESPECÍFIC

21.- El ciutadà com administrat: concepte i classes. La capacitat dels administrats i les seves
causes modificatives. Drets dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions
públiques.
22.- L’Administració electrònica: drets i deures dels ciutadans. L’Administració electrònica a
Catalunya. Protecció de dades de caràcter personal. La Llei d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics.
23.- Singularitats del procediment administratiu de les entitats locals. La revisió i revocació
dels actes dels ens locals. Tramitació d’expedients. Els interessats. Abstencions i recusacions.
Recursos administratius i jurisdiccionals contra els actes locals.
24.-L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i la forma.
L’eficàcia dels actes administratius: el principi d’autotutela declarativa. Condicions.
25.-La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació.
L’aprovació per una altra Administració. La demora i la retroactivitat de l’eficàcia.
26.-La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El
principi de conservació de l’acte administratiu. La revisió d’actes i disposicions per la pròpia
Administració: supòsits. L’acció de nul·litat: procediments i límits. La declaració de lesivitat. La
revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.
27.- Disposicions generals sobre els procediments administratius i normes reguladores dels
diferents procediments. Classes d’interessats en el procediment. Drets dels administrats. La
iniciació del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds,
escrits i comunicacions. Els registres administratius. Terminis: còmput, ampliació i tramitació
d’urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes.
28.- Finalització del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa:
principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial. La terminació convencional.
La falta de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia.
La caducitat.
29.- La coacció administrativa: el principi d’autotutela executiva. L’execució forçosa dels actes
administratius: els mitjans i principis d’utilització. La coacció administrativa directa. La via de
fet.
30.- 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.

Foli 15 de 22

Codi Validació: 3WRP252W5CCAAQX9NTYX2PMWC | Verificació: https://moia.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 22

I. DRET ADMINISTRATIU:

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

31.- La jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la
jurisdicció i les seves competències. Les parts: legitimació. L’objecte del recurs contenciós
administratiu. Causes d’inadmissibilitat.
32.- El procediment en primera o única instància. Mesures cautelars. La sentència: recursos
contra sentències. L’execució de la sentència. Procediments especials.
33.- La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat
sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties. Mesures sancionadores
administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.

34.- 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 del
sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i
contractes privats. Disposicions generals sobre la contractació del sector públic: racionalitat i
consistència, llibertat de pactes i contingut mínim del contracte, perfecció i forma del contracte,
règim d’invalidesa, recurs especial en matèria de contractació.
35.- Les parts en els contractes del sector públic. Òrgans de contractació. Capacitat i solvència
de l’empresari. Successió en la personal del contractista.
36.- Objecte, pressupost 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. Adjudicació dels contractes de les Administracions
Públiques: normes generals i procediments d’adjudicació.
37.- 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.
38.- El contracte d’obres. Actuacions preparatòries del contracte d’obres. Execució del
contracte d’obres. Modificació del contracte. Compliment i resolució.
39.- El contracte de concessió de serveis. Actuacions preparatòries del contracte de concessió
de serveis. Efectes, compliment i extinció del contracte de concessió de serveis. Execució i
modificació del contracte. Compliment i resolució.
40.- El contracte de subministre. Execució del contracte de subministre. Compliment i
resolució. Regulació de determinats contractes de subministre. El contracte de serveis.
Execució dels contractes de serveis. Resolució. Especialitats del contracte d’elaboració de
projectes d’obres.
41.- El contracte de concessió d’obres. Els contractes de les Administracions Locals.
Competències en matèria de contractació en les entitats locals. Normes específiques de
contractació pública a les entitats locals.

III. GESTIÓ PATRIMONIAL:

42.- L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties
jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Tramitació d’urgència. Procediments especials.
43.- La responsabilitat de l’Administració pública: característiques. Els pressupòsits de la
responsabilitat. Danys rescabalables. L’acció i el procediment administratiu en matèria de
responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i el personal al servei de les
administracions públiques.
44.- El patrimoni de les Administracions públiques. Les propietats públiques: tipologia. El
domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic
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del domini públic. Règim de les autoritzacions i concessions demanials.
45.- El patrimoni privat de les Administracions Públiques. Règim jurídic. Potestats de les
Administracions i règim d’adquisició, ús i alienació. La cessió de béns i drets patrimonials.

46.- El règim local: significat i evolució històrica. L’Administració local a la Constitució. La Carta
europea d’autonomia local. El principi d’autonomia local: significat, contingut i límits.
47.- El sistema de fonts del dret local. Regulació bàsica de l’Estat i la normativa de les
Comunitats Autònomes en matèria de règim local. La incidència en la legislació sectorial sobre
el règim local. La potestat normativa de les entitats locals: reglaments i ordenances.
Procediment d’elaboració. El reglament orgànic. Els bans.
48.- El municipi: conceptes i elements. El terme municipal: el problema de la planta municipal.
Alteracions dels termes municipals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població
municipal. El padró d’habitants. L’estatut dels veïns. Drets dels estrangers.
49.- L’organització municipal. Els municipis de règim comú. Òrgans necessaris: l’alcalde, els
tinents d’alcalde, el Ple i la Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: comissions
informatives i altres òrgans. Els municipis de gran població: especialitats del seu règim orgànic
funcional. Els grups polítics. La participació veïnal en la gestió municipal. El consell obert.
Altres règims especials.
50.- Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies,
delegades i competències diferents de les pròpies. La sostenibilitat financera de la hisenda
local com a pressupost de l’exercici de les competències. Els convenis sobre exercici de
competències i serveis municipals. Els serveis mínims.
51.- El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció dels regidors i
alcaldes. Elecció de diputats provincials i presidents de les diputacions provincials. Elecció de
consellers i presidents de cabildos i consells insulars. La moció de censura a l’àmbit local. El
recurs contenciós electoral. L’Estatut dels membres electius de les corporacions locals.
52.- Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions,
comunicacions, notificacions i publicacions dels acords. El registre de documents. La
utilització dels mitjans telemàtics.
53.- Les formes d’acció administrativa de les entitats locals. L’activitat de la policia: la
intervenció administrativa local en l’activitat privada. Les autoritzacions administratives:
classes. El règim de les llicències. La comunicació prèvia i la declaració responsable.
54.- La iniciativa pública econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis. El servei
públic en les entitats locals. Les formes de gestió. Especial referència a la concessió de serveis
i a l’empresa pública local. El consorci.
55.- Les competències de les entitats locals en matèria de medi ambient urbà. Parcs i jardins
públics. La protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones
urbanes. El control ambiental de d’activitats en la normativa sectorial d’aplicació. Especial
referència a la unitat de mercat en l’exercici d’activitats econòmiques. La inspecció municipal.
56.- Les competències municipals en matèria de serveis socials. Els instruments de
cooperació i coordinació interadministrativa en matèria de serveis socials. Les polítiques
municipals de joventut i igualtat de gènere.
57.- La participació de les entitats locals en la política d’habitatge. Les polítiques municipals
del sòl i habitatges de protecció pública. Patrimoni municipal del sòl com a instrument de gestió
en la promoció d’habitatges de protecció pública. El pla d’habitatges i els convenis
interadministratius de col·laboració.
58.- El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que el conformen. Classes. Béns de domini
públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals amb relació amb els
seus béns. Els béns comunals. L’inventari. Els monts veïnals en mà comuna.
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59.- Règim i contingut del dret de propietat del sòl. El règim del sòl: situacions i criteris
d’utilització. Les actuacions de transformació urbanística.
60.- El règim de valoracions. L’expropiació forçosa i la responsabilitat patrimonial. La funció
social de la propietat i la gestió del sòl. Aspectes financers, pressupostaris, i comptables de
l’urbanisme. Contribucions especials i quotes d’urbanització. Les àrees de reserva. Els
convenis urbanístics.

61.- L’urbanisme a Catalunya. El Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. Les
administracions amb competències urbanístiques. El règim urbanístic del sòl. El règim jurídic
del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge.
62.- Instruments de planejament urbanístic general. Plans directors urbanístics. Plans
d’ordenació urbanística municipal. Programes d’actuació urbanística municipal. Instruments
de planejament urbanístic derivat. Plans parcials urbanístics. Plans parcials de delimitació
urbanística. Plans especials urbanístics. Plans de millora urbana.
63.- Elaboració i aprovació de plans. Competència i procediment. Efectes de l’aprovació,
Iniciativa i col·laboració dels particulars. Publicitat. Modificació i revisió de plans. Supòsits
indemnitzatoris.
64.- Execució del planejament. El principi d’equidistribució i les seves tècniques. Pressupòsits
de l’execució urbanística: la delimitació de polígons i la tria del sistema d’actuació. Actuacions
urbanístiques integrades i aïllades. El projecte d’urbanització.
65.- El sistema de reparcel·lació. Modalitats. El projecte de reparcel·lació. Les juntes de
compensació. Obtenció de terrenys dotacionals. El sistema d’expropiació. Peculiaritats de les
expropiacions urbanístiques.
66.- Intervenció administrativa en l’ús del sòl, el subsòl i les edificacions. La llicència
urbanística: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. La regulació del silenci
administratiu en la legislació urbanística. Deure de conservació. Les ordres d’execució. Règim
de la declaració de ruïna.
67.- Protecció de la legalitat urbanística. Obres sense llicència o contràries a les seves
condicions. Llicències il·legals. Infraccions i sancions urbanístiques. L’acció pública. Els
delictes contra l’ordenació del territori.
68.- La Llei de l’habitatge de Catalunya. Les competències en matèria d’habitatge a Catalunya.
La planificació territorial i la programació en matèria d’habitatge. L’habitatge en el planejament
urbanístic. La qualitat del parc immobiliari d’habitatges. La protecció dels consumidors i
usuaris d’habitatges en el mercat immobiliari. El règim de control i el procediment sancionador.
69.- Les polítiques sobre el medi ambient a Catalunya. Previsions de l’Estatut d’autonomia i
normativa aplicable. La regulació específica de les activitats amb impacte ambiental a
Catalunya.
VI. DRET FINANCER, PRESSUPOSTARI I TRIBUTARI:

70.- L’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en la Constitució i normativa de
desenvolupament. Principis generals. Incompliment dels objectius de l’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i regla de despesa de les corporacions locals.
71.- El pressupost general de les entitats locals. Estructura pressupostària. Elaboració i
aprovació: especial referència a les bases d’execució del pressupost. La pròrroga del
pressupost.
72.- L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos: les seves fases. Els pagaments a
justificar. Les despeses.- de caràcter plurianual. Els projectes de despeses. Les despeses
amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de finançament. La liquidació
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del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari. El romanent de
tresoreria.
73.- El compte general de les entitats locals. Els estats i comptes anuals annexos de l’entitat
local i dels seus organismes autònoms: contingut i justificació. Els comptes de les societats
mercantils. Tramitació del compte general. Altra informació a subministrar al Ple, als òrgans
de gestió i a altres administracions públiques.
74.- 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 d’ordenació de tributs. L’establiment de recursos no tributaris.
75.- El control intern de l’activitat econòmica-financera de les entitats locals i els seus ens
dependents. La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu, modalitats i objeccions.
Control financer, control permanent i auditoria pública a les entitats locals. El control extern de
l’activitat econòmica-financera de les entitats locals i els seus ens dependents: el Tribunal de
Comptes i els òrgans de control extern de les Comunitats Autònomes.
76.- Els recursos de les hisendes locals en el marc del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals: dels
municipis, de les províncies i d’altres entitats locals. La imposició i ordenació de tributs i
l’establiment de recursos no tributaris.
77.- La gestió i liquidació dels recursos. La revisió en via administrativa dels actes de gestió
dictats en matèria d’hisendes locals. La devolució dels ingressos indeguts.
78.- 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.
79.- L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. L’impost de construccions, instal·lacions i
obres. L’import sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
80.- Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials: bestreta i
ajornament de quotes i col·laboració ciutadana.
81.- El crèdit local. Classes d’operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes:
tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini. Finalitat i durada. Competència. Límits i
requisits per a la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini. La concessió d’avals per
les entitats locals.

82.- Activitat subvencional de les Administracions Públiques: tipus de subvencions.
Procediment de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions.
Control financer. Infraccions y sancions administratives en matèria de subvencions.
VIII. FUNCIÓ PÚBLICA:

83.- Els drets constitucionals dels empleats públics. Polítiques d’igualtat i contra la violència
de gènere a les Administracions Públiques. Polítiques dirigides a l’atenció a persones amb
discapacitat i/o dependents.
84.- El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. La funció pública local:
classes de funcionaris locals. Els instruments d’organització de personal: plantilles i relaciones
de llocs de treball. Els instruments reguladors dels recursos humans: l’oferta pública
d’ocupació, els plans d’ocupació i altres sistemes de racionalització.
85.- L’accés a l’ocupació pública local: principis reguladors. Requisits. Sistemes selectius.
L’extinció de la condició d’empleat públic. El règim de provisió de llocs de treball: sistemes de
provisió. El contracte de treball. Les situacions administratives dels funcionaris locals.
86.- La relació estatutària. Els drets del funcionaris locals. Drets individuals. Especial
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referència a la carrer administrativa i a les retribucions. El règim de Seguretat Social. Drets
col·lectius. Sindicació i representació. El dret a vaga. La negociació col·lectiva.
87.- Els deures dels funcionaris locals. El règim disciplinari. El règim de responsabilitat civil,
penal i patrimonial. El règim d’incompatibilitats.
IX. GOVERN OBERT I TRANSPARÈNCIA:

88.- Participació ciutadana. Transparència i bon govern. Normativa estatal i autonòmica.
89.- La governança pública i el govern obert. Concepte i principis informadors del govern obert:
col·laboració, participació, transparència i rendició de comptes. Dades obertes i reutilització.
90.- La bona administració orientada al bé comú. La dimensió ètica del personal al servei de
l’Administració Pública. Codis de bon govern. El codi europeu de bona conducta
administrativa.
ANNEX III: DECLARACIÓ JURADA

En/Na (......................................) major d’edat i amb número de DNI (......................),
amb la finalitat de participar en el procés selectiu per a la provisió d’una Plaça de
Tècnic/a Superior en Administració General, de grup de classificació A1, de la plantilla
de personal funcionari de l’ajuntament de Moià i constitució d’una borsa de treball.
JURO:

Signat:
ANNEX IV: SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS SELECTIU DE TÈCNIC/A
SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ GENERAL FUNCIONARI DE CARRERA I CREACIÓ DE
BORSA DE TREBALL
En/Na:
Amb DNI:

Adreça:

Població:

Codi Postal:

Telèfon:

Correu electrònic:
Necessiteu alguna adaptació per a la realització de les proves?
Quina?:
EXPOSO
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1.- Que compleixo amb les condicions exigides per exercir les funcions que puguin ésser
encomanades, d’acord amb el normativa vigent.
2.- Que posseeixo la capacitat funcional pel desenvolupament de les funcions atribuïdes al
lloc de treball.
3.- Que no estic inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni
he estat separat/da per resolució disciplinària ferma del servei de cap administració pública.
4.- Que no em trobo afectat/da per causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
5.- Que tal manifestació es presenta de forma lliure i voluntària, a efectes de la convocatòria
abans esmentada.

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

1. Que desitjo concórrer al procés per a seleccionar un/a Tècnic/a Superior en Administració
General com a funcionari de carrera i creació de borsa de treball.
2. 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.
3. Adjunto la documentació següent a efectes d’acreditar el compliment dels requisits per
participar al procés selectiu, la qual està numerada segons l’ordre en que es relaciona tot seguit:

REQUISITS
 Fotocòpia del DNI.
 Fotocòpia títol acadèmic exigit.
 Currículum Vitae amb fotografia amb detall de tasques efectuades en cada lloc de
treball, dates concretes, detall cronològic i hores de cada curs.
 Aporto certificat nivell ____ emès pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, Consorci per a la Normalització lingüística, Junta Permanent de Català, o
equivalent normalitzat.
 Que no puc acreditar l’equivalència de coneixements en llengua catalana i, per tant,
hauré de realitzar la prova prevista a les bases.
 Còpia autèntica del certificat de coneixements de IIengua castellana, nivell intermedi o
nivell B2 o document equivalent, quan així es requereixi.
 Còpia autèntica del certificat de discapacitat, si es fa constar aquesta condició a Ia
sol·licitud.
 Declaració jurada de complir amb els requisits 6,7,8 previstos a Ia Base tercera (model
annex 3).
 Certificat d’antecedents penals o en el seu defecte, les persones aspirants podran
presentar una declaració jurada o promesa de no haver estat condemnats per
sentència ferma autoritzant a l’Ajuntament de Moià a comprovar la veracitat de la
declaració.
 Justificant d’ingrés bancari de 20 euros de drets d’examen en el compte IBAN:
ES1721000069060200000342, indicant el concepte “Drets d’examen TAG + Nom
aspirant”. L’impagament de la taxa dins el termini de presentació de sol·licituds
determinarà l’exclusió de l’aspirant.
 No adjunto justificant d’ingrés bancari dels drets d’examen ja que estic en situació
d’atur, i aporto un Certificat de situació administrativa del SOC que acredita la data
d’inscripció a l’atur.
Els mèrits de l’experiència laboral i d’experiència acadèmica no seran aportats fins que
siguin reclamats pel tribunal, i només als aspirants que hagin superat la fase d’oposició, tal
que queda establert a les bases.

SOL·LICITO
Ser admès/a per prendre part en aquest procés selectiu.
(Signatura)
Moià, _______ de _____________ de 2021
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(Marqueu amb una creu els quadres dels documents que presenteu)

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

IL·LM. SR. ALCALDE
D’acord amb allò que s’estableix per via reglamentària a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades
introduïdes en aquesta sol·licitud s’incorporaran a un fitxer automatitzat i que seran utilitzades
exclusivament per a ofertes de treball de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
Tanmateix, informar-vos que podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació
adreçant-vos a qualsevol punt d’informació de l’Ajuntament i mitjançant sol·licitud escrita.
Autoritzo l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències ,a fer ús de les dades personals
facilitades exclusivament per ofertes de treball d’aquesta corporació.
Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es demanaran i presentaran a:
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OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)
Plaça Sant Sebastià, 1
Moià
O mitjançant la Seu Electrònica http://seuelectronica.moia.cat

