
  Número 12

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimecres, 19 de gener de 2022

Número de registre 271

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR

Bases reguladores que han de regir la convocatòria de concurs oposició lliure per al nomenament amb
caràcter funcionari d’un/a tècnic/a d’administració general

ANUNCI

Per decret d’alcaldia núm. 10 de data 13 de gener de 2022 s’ha resolt aprovar les bases que han de regir la
convocatòria de concurs oposició lliure per al nomenament amb caràcter funcionari d’un/a d’un/a tècnic/a
d’administració general per a l’Ajuntament de la Pobla de Segur.

El procediment a seguir és el següent:

“Bases reguladores que han de regir la convocatòria de concurs oposició lliure per al nomenament amb
caràcter de funcionari d’un/a tècnic/a d’administració general per a l’ajuntament de la Pobla de Segur

1. Objecte de la convocatòria
És  objecte  de  la  present  convocatòria  la  selecció  pel  procediment  de  concurs  oposició  lliure  per  al
nomenament  amb  caràcter  de  funcionari/funcionària  d’un/a  tècnic/a  d’administració  general,  actualment
vacant,  per  a  l’Ajuntament  de  la  Pobla  de  Segur  que  també  prestarà  serveis  a  l’organisme  autònom
Fundació Pública Municipal Residència Nostra Senyora de Ribera.

2. Lloc de treball
La Pobla de Segur

3. Nombre de llocs
Un

4. Categoria professional
Grup de classificació A1 i complement de destí 23

5. Retribucions
Retribucions corresponents al grup A1, complement de destí 23 i complement específic anual de 5.813,08 €

6. Jornada laboral
Jornada completa (37,5 hores setmanals)

7. Funcions
Realitzarà, en general, les següents funcions:

a) Assessorar jurídicament en les qüestions necessàries fruit de l’activitat que desenvolupa l’ajuntament i
l’organisme autònom Fundació Pública Municipal Residència Nostra Senyora de Ribera (FPMRNSR).

b) Redactar concessions administratives, convenis i contractes d’interès municipal.

c)  Prestar  assessorament  jurídicoadministratiu  genèric  a  Secretaria,  tant  en  la  tramitació  d’expedients,
resolucions, procediments, nous circuits, etc.
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d) Supervisar l’actualització de bases de dades sobre legislació i jurisprudència i facilitar la informació que
sigui requerida.

e) Informar, participar en la tramitació dels expedients més complexos i preparar propostes de resolucions
de  contractació  de  serveis,  d’assistència  tècnica,  d’assegurances,  de  subministraments,  d’adquisicions
patrimonials, d’expedients de responsabilitat civil i responsabilitat patrimonial, etc.

f) Informar els recursos contenciosos-administratius interposats contra els acords municipals o interposats
per l’ajuntament contra actes d’altres administracions públiques.

g)  Redactar  informes  jurídics,  reglaments,  ordenances,  plecs  de condicions  administratives,  contractes,
bases  per  a  subvencions,  convenis,  concerts,  recursos  administratius,  escrits  d’al·legacions  i  altra
documentació jurídica que s’escaigui.

h) Informar, si escau, els expedients d’inspecció i sanció administrativa derivats de l’activitat de l’àmbit.

i) Assessorar en la gestió dels recursos humans de l’ajuntament i de la FPMRNSR.

j) 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.

k) Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

8. Requisits generals mínims
Per prendre part en aquest procés de selecció serà necessari que els/les aspirants reuneixin, en data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola d’acord amb les lleis vigents o disposar de la nacionalitat d’algun dels
estats membres de la Unió Europea, sense perjudici del que estableix l’art. 57 del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Igualment  podran  ser  admeses  les  persones  incloses  en  l’àmbit  d’aplicació  dels  tractats  internacionals
subscrits  per  la  Unió  Europea  i  ratificats  per  Espanya  en  què  sigui  d’aplicació  la  lliure  circulació  de
treballadors.

b) Haver complert 16 anys i no haver superat l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Estar en possessió de la llicenciatura o grau en Dret.

Per a titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà d’aportar el certificat d’equivalència o d’homologació de
conformitat amb el que estableix la normativa sobre aquesta matèria, i que es pot consultar a la pàgina web
www.mecd.gob.es.

d) Acreditar com a mínim coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència C1 (antic
nivell  C),  de  la  Direcció  General  de  Política  Lingüística.  Les  persones  aspirants  que  no  acreditin
documentalment l’esmentat nivell hauran de superar la corresponent prova.

Els aspirants que hagin superat una prova del mateix nivell de llengua catalana o superior convocada per
l’Ajuntament de la Pobla de Segur en un procés de selecció anterior, no és necessari que la tornin a fer,
constant ja com a apte.
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e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques  o  dels  òrgans  constitucionals  o  estatutaris  de  les  comunitats  autònomes,  ni  trobar-se  en
inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos
o escala de funcionari del qual hagi estat separat o inhabilitat.

f) No trobar-se afectat per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent
sobre la matèria.

g) Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques. No patir cap malaltia ni estar afectats per cap
limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les tasques pròpies del lloc de treball.

Els apartats e), f) i g) quedaran acreditats en la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud per
prendre part en el procés i que estarà disponible a la web www.lapobladesegur.cat.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i
s’han de continuar complint fins al moment de ser nomenats com a funcionaris de carrera.

9. Documents a presentar
Per prendre part al procés de selecció s’haurà de presentar la següent documentació:

a)  Instància-declaració  responsable  adreçada  a  l’Alcaldia,  segons  el  model  normalitzat  disponible  a
l’Ajuntament i a www.lapobladesegur.cat

b) Fotocòpia del DNI o, en el cas de no tenir nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la
nacionalitat

c) Full d’autobarem segons model normalitzat

El model d’instància amb declaració responsable i el full d’autobarem romandran disponibles a la pàgina
web municipal www.lapobladesegur.cat.

És  imprescindible  que  la  instància-declaració  responsable  i  el  full  d’autobarem  estiguin  signats  per  la
persona aspirant. La manca de signatura comporta l’exclusió.

El full d’autobarem recull els mèrits que seran avaluables a la fase de concurs i que s’han de complir el
darrer dia del termini de presentació les instàncies.

La  justificació  dels  mèrits  avaluables  d’acord  amb  el  barem  establert  a  la  fase  concurs  no  s’hauran
d’adjuntar a la instància, atès que només ho hauran de presentar aquelles persones que hagin superat la
fase d’oposició. La presentació dels mèrits es farà en el termini i forma establert al punt 13.3 d’aquestes
bases.

Amb la presentació de la instància, les persones aspirants donen expressament 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 tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de
caràcter personal.

10. Presentació d’instàncies i documents
Les instàncies i documents adjunts es presentaran via registre electrònic de l’Ajuntament (en aquest cas
amb certificat digital) o, de forma presencial, al registre general de l’Ajuntament de dilluns a divendres de
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9.00  h a  14:30  hores,  o  per  qualsevol  dels  mitjans  que estableix  l’article  16.4  de la  Llei  39/2015,  d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a
comptar des de la darrera publicació de la convocatòria. Les bases i la convocatòria també es publicaran a
l’E-TAULER de l’ajuntament. La resta d’anuncis que derivin del procés de selecció tan sols es publicaran a
l’E-TAULER.

Les persones aspirants que presentin les sol·licituds a través de les oficines de correus hauran d’anar en
sobre obert, per tal de ser datades i segellades per la persona funcionària de correus abans de la seva
certificació. Les persones aspirants hauran de fer tramesa del justificant de presentació a l’Ajuntament de la
Pobla de Segur (ajuntament@lapobladesegur.cat), només així s’entendrà que van tenir entrada el dia de la
seva presentació a correus.

La presentació de sol·licitud no està sotmesa a cap taxa.

11. Llistat de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies i fetes les comprovacions oportunes, la Presidència de la
Corporació aprovarà en el termini màxim d’un mes la llista provisional de persones admeses i excloses, que
es farà pública a l’E-TAULER. Es concedirà un termini de 10 dies hàbils per presentar esmenes i possibles
reclamacions de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015. En cas que no es presentin esmenes, la
llista d’aspirants d’admesos i exclosos es considerarà elevada a definitiva sense necessitat de dictar una
nova resolució i posterior publicació.

12. Tribunal qualificador
El tribunal tindrà la composició següent:

● President/a: secretària-interventora de l’Ajuntament de la Pobla de Segur

● Dos vocals: designats/des a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

●  Dos  vocals:  personal  d’ajuntaments  i/o Consells  Comarcals  amb la  mateixa  titulació requerida per  a
l’accés a la plaça que es convoca.

Actuarà com a secretari/ària del Tribunal un/a dels vocals.

L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015 d’1 octubre de règim jurídic de les administracions públiques.

L’òrgan de selecció queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que
calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

L’òrgan de selecció pot disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors/res especialistes per a
totes o alguna de les proves.

13. Desenvolupament del procés de selecció

13.1 Fase prèvia
Coneixements de català
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Aquells  aspirants  que  no  puguin  acreditar  els  coneixements  de  llengua  catalana  amb  el  certificat
corresponent, hauran de realitzar una prova de coneixements que tindrà caràcter obligatori i eliminatori, i es
qualificarà com a apte o no apte. La prova de coneixements de llengua catalana consistirà en una prova oral
i escrita amb els assessors que el Tribunal nomeni de manera que quedi demostrat el domini suficient de
l’idioma per part de l’aspirant.

Els aspirants que hagin superat una prova del mateix nivell de llengua catalana o superior convocada per
l’Ajuntament de la Pobla de Segur en un procés de selecció anterior, no és necessari que la tornin a fer,
constant ja com a apte i podent passar a la següent prova del procés.

13.2 Primera fase: oposició
L’ordre de realització de les proves així com el temps per realitzar-les poden ser modificats pel Tribunal en
aquells casos en què aquest ho cregui oportú per raons d’agilitat en el procés. Si hi ha canvis en l’ordre de
realització de les proves es donarà a conèixer als aspirants a l’inici de la fase d’oposició i si hi ha canvis en
el temps de realització es donarà a conèixer a l’inici de cada prova.

Només hi haurà una convocatòria per a cada prova i s’exclourà del procés selectiu la persona que no hi
comparegui, excepte en casos de força major degudament acreditats i valorats pel Tribunal.

a) Primera prova: qüestionari
Consistirà en contestar per escrit en un període màxim de 60 minuts, un qüestionari de 50 preguntes tipus
test (més 3 preguntes de reserva) de resposta alternativa, proposades pel Tribunal sobre el temari que es
detalla a l’Annex I.

Les 3 preguntes de reserva únicament seran tingudes en compte a efectes de còmput, i per ordre, en el cas
que, si s’escau, el Tribunal anul·li alguna de les 50 preguntes proposades.

Cada resposta correcta es valorarà amb 0,20 punts. Les respostes en blanc no descomptaran punts i les
incorrectes descomptaran 0,05 de la puntuació.

Les preguntes en què hi hagi 2 o més respostes encerclades es consideraran nul·les i no descomptaran.

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori. Es valorarà de 0,00 a 10,00 punts, havent de treure
l’aspirant un mínim de 5,00 per superar-la.

b) Segona prova: supòsit pràctic
Les persones aspirants  que hagin superat  la prova anterior  realitzaran un supòsit  pràctic vinculat  a les
funcions de la plaça a proveir. La durada total de la prova serà d’un màxim de 60 minuts. En aquest exercici
es valorarà la claredat i l’ordre de les idees, la facilitat d’exposició escrita, l’aportació personal de l’aspirant,
la seva capacitat de síntesi, el raonament de la resposta i la solució.

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori. Es valorarà de 0,00 a 10,00 punts, havent de treure
l’aspirant un mínim de 5,00 per superar-la.

13.3. Segona fase: concurs

a) Valoració de mèrits
Finalitzada la fase d’oposició,  el  Tribunal  valorarà els  mèrits  al·legats  i  acreditats  documentalment  pels
aspirants que l’haguessin superada, fins a un màxim de 8,00 punts. La seva acreditació per part de les
persones  candidates  es  farà  en  el  termini  de  10  dies  naturals  següents  a  la  publicació  dels  resultats
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definitius  de  la  fase  d’oposició.  La  no  acreditació  comportarà  la  pèrdua  dels  drets  derivats  d’aquesta
convocatòria.

Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. Es podran sol·licitar altres documents que el Tribunal
consideri necessaris per a la correcta valoració dels mèrits al·legats.

La valoració dels mèrits es farà de conformitat amb el barem següent:

a.1) Experiència professional:
L’experiència s’acredita amb l’informe de vida laboral emès dins el mes anterior a la finalització del termini
de presentació d’instàncies i, a més:

L’experiència professional en les administracions públiques s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan
competent amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions,
període de temps i règim de dedicació.

- L’experiència professional a l’empresa privada s’ha d’acreditar mitjançant informe de l’empresa que indiqui
la  categoria  professional  i  les  funcions  desenvolupades,  el  període  de temps  i  el  règim de  dedicació,
juntament amb la fotocòpia del/s contracte/s de treball.

Valoració segons el següent barem:

a.1.1) Per serveis prestats a l’Administració pública, ocupant llocs de treball similar al convocat: 0,20 punts
per mes complet treballat

a.1.2) Experiència professional a l’empresa privada, adquirida en l’exercici de funcions similars a la de la
plaça convocada:0,10 punts per mes complet treballat

Puntuació màxima de l’apartat a.1) serà de 6,00 punts.

a.2) Formació
Valoració segons el següent barem:

a.2.1)  Titulació  reglada,  a  més  de  l’establerta  com  a  requisit  mínim,  relacionada  amb  les  funcions  a
desenvolupar:

- Títol de màster oficial (60-120 crèdits ECTS) a 1,00 punt per titulació

- Títol de postgrau oficial (aprox. 30-60 crèdits ECTS) a 0,75 punts per titulació

- Curs d’especialització universitari (aprox. 1-30 crèdits ECTS) a 0,50 punts per titulació

En el  supòsit  que diversos  títols  de postgrau siguin  requisit  necessari  per  obtenir  un títol  de màster,  i
s’acreditin tant el títol de postgrau com el de màster, només es valorarà la titulació de màster.

a.2.2)  Els  cursos  de  formació  s’hauran  de  justificar  mitjançant  fotocòpia  de  la  certificació  o  títol,  amb
especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i duració del curs amb hores. No es puntuaran
els cursos en els que als documents acreditatius no s’especifiqui la duració en hores.
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4. Només es valoraran els cursos de formació realitzats els últims 10 anys i impartits per administracions
públiques, associacions municipalistes o organismes oficials sobre matèries relacionades amb les tasques
pròpies de la plaça que es convoca o relacionades amb l’exercici de la mateixa:

5. Cursos entre 3 h i 29 h a 0,10 punts per curs

6. Cursos entre 30 h i 99 h a 0,20 punts per curs

7. Cursos de 100 h o més a 0,30 punts per curs

a.2.3) Estar en possessió de l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació
(ACTIC) presentant el certificat corresponent. La valoració de l’acreditació ACTIC es realitzarà únicament
sobre el nivell més elevat presentat per l’aspirant.

Valoració sobre el següent barem:

- Certificat bàsic: 0,10 punts

- Certificat mitjà: 0,20 punts

Puntuació màxima de l’apartat a.2) serà de 3,00 punts.

b) Entrevista personal
A les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició, se’ls farà una entrevista personal sobre la
seva trajectòria professional i currículum.

L’ordre d’actuació dels/les aspirants s’iniciarà d’acord amb el primer cognom, segons el sorteig que cada any
efectua la Generalitat per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants en els seus processos selectius.

Aquesta prova és obligatòria i no tindrà caràcter eliminatori. Tindrà una puntuació global de 0,00 a 1,00
punts.

14. Publicació de resultats i proposta de seleccionat/da
L’ordre definitiu dels aspirants aprovats es determinarà sumant els punts obtinguts a la fase d’oposició i els
punts obtinguts a la fase de concurs. En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc a la persona
aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’oposició. Si encara persisteix l’empat, es faculta
l’òrgan de selecció per determinar el sistema de desempat que consideri més adequat.

Un cop finalitzada la qualificació del  procés  selectiu,  el  tribunal  farà públic a  través  de l’E-TAULER de
l’ajuntament la relació de persones aprovades per ordre de puntuació final, que inclourà la corresponent
proposta de nomenament de la persona que hagi obtingut la major puntuació, i l’elevarà a l’alcalde per al
seu  nomenament  com  a  funcionari/ària  en  pràctiques.  El  nombre  d’aspirants  proposats  no  podrà  ser
superior al de places convocades.

L’aspirant proposat per al nomenament ha de presentar a l’Ajuntament de la Pobla de Segur en el termini de
deu dies naturals a partir de l’endemà de l’exposició de la llista de persones aprovades i sense requeriment
previ: documents originals de la titulació acadèmica, el certificat de coneixement de llengua catalana (en cas
de tenir-lo) i els mèrits al·legats; també haurà de presentar un certificat mèdic oficial que acredita que no
pateix cap malaltia ni està afectat per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les
tasques pròpies del lloc de treball.
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Si el candidat proposat no presentés la documentació o no reunís els requisits exigits, no podrà ser nomenat
i  quedarà  exclòs  del  procés  selectiu.  En  aquest  cas,  el  president  de  la  corporació  durà  a  terme  el
nomenament de la persona aspirant que, havent superat totes les proves realitzades, figuri a continuació en
la llista de puntuacions.

El període de pràctiques serà de 3 mesos. Un cop superat el període de pràctiques, l’aspirant serà nomenat
funcionari de carrera pel president de la corporació.

Si el candidat proposat no superés el període de pràctiques, quedarà exclòs del procés selectiu. En aquest
cas, el president de la corporació durà a terme el nomenament com a funcionari en pràctiques de l’aspirant
que, havent superat totes les proves realitzades, figuri a continuació a la llista de puntuacions.

15. Creació i funcionament de la borsa de treball
La resta d’aspirants que hagin superat el procés selectiu entraran a formar part d’una borsa de treball per a
futurs  nomenaments  en  règim de funcionari  interí  per  cobrir  vacants  temporalment  o  altres  situacions,
ordenats segons la puntuació obtinguda.

L’integrant de la borsa que obtingui un nomenament a l’Ajuntament de la Pobla de Segur causarà baixa a la
borsa i  una vegada cessi  tornarà a causar alta  en la borsa d’ocupació en el  lloc de la mateixa que li
correspongui en relació amb els punts obtinguts.

La renúncia a un lloc de treball ofertat suposarà el pas de l’aspirant a l’última posició de la borsa d’ocupació,
llevat que concorri una de les circumstàncies següents:

● Part, baixa per maternitat o situacions assimilables

● Malaltia greu que impedeixi l’assistència a treball, sempre que s’acrediti degudament

● Exercici de càrrec públic representatiu que impossibiliti l’assistència al treball

Aquesta borsa tindrà una vigència màxima de 2 anys.

16. Interpretació i incidències
El  Tribunal  qualificador  quedarà  facultat  per  resoldre els  dubtes  que es  presentin  i  prendre els  acords
necessaris per  al  bon ordre del  procés, en tot  allò que aquestes bases no hagi  previst.  Aquests seran
immediatament executius, sens prejudici de la possibilitat de poder ser impugnats en alçada davant alcaldia.

17. Règim de recursos i incidències
Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos i el nomenament es pot interposar potestativament recurs
de reposició davant l’alcaldia en el termini d’un mes a comptar del dia següent a la publicació o directament
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar del dia següent a aquell que tingui lloc
la publicació de l’acte.

Contra els actes del  tribunal per tractar-se d’un òrgan col·legiat depenent de l’alcaldia es pot interposar
recurs d’alçada davant l’alcaldia en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la
Llei  39/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic i  de procediment de les administracions públiques Si es vol
impugnar  l’acord  d’aprovació  d’aquestes  bases  es  pot  interposar  recurs  contenciós  administratiu  en  el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació al BOP de Lleida.

Alternativament i amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
les ha aprovat en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al BOP de Lleida.
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ANNEX 1
Temari

Temari general

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis generals. Drets i deures.

2.  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..

3.  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.

4. El municipi: concepte. Organització municipal. Competències i funcionament .

5.  El  municipi:  elements,  el  terme municipal.  La  població,  l’empadronament.  Drets  i  deures  dels  veïns.
Autonomia municipal i tutela.

6. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes, procediment d’elaboració i aprovació.

7. Serveis públics local. Formes de gestió

8. L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació.

9. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.

10. Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença de ciutadans i ciutadanes.

11. Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs
contenciós administratiu.

12. Els contractes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes: contracte 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.

13. 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.

14. Hisendes locals: classificació dels ingressos i de les despeses.

15. Hisendes locals: Impostos municipals, taxes, contribucions especials i preus públics.

16. Hisendes locals: la gestió de la despesa. Les fases de la despesa. Execució i liquidació del pressupost.

17. Els béns de les entitats locals. Classes de béns.

18. La responsabilitat patrimonial de l’administració. Concepte de lesió i requisits d’imputació.
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19. El personal al servei de les entitats locals. Classes i règim jurídic.

Temari específic

Dret administratiu:

20.  L’Administració  electrònica:  drets  i  deures  dels  ciutadans.  L’Administració  electrònica  a  Catalunya.
Protecció de dades de caràcter personal.

21. 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.

22. L’acte administratiu.  Concepte.  Elements. Classes.  Requisits: la motivació i  la forma. L’eficàcia dels
actes administratius: el principi d’autotutela declarativa. Condicions.

23. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació.

24.  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.

25.  Disposicions  generals  sobre  els  procediments  administratius  i  normes  reguladores  dels  diferents
procediments. Classes d’interessats en el procediment. Drets dels administrats.

26.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.

27. 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.

28. L’execució forçosa dels actes administratius: els mitjans i principis d’utilització. La via de fet.

29. 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.

30. La jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves
competències.

31.  La  jurisdicció  contenciós-administrativa:  Les  parts:  legitimació.  L’objecte  del  recurs  contenciós
administratiu. Causes d’inadmissibilitat.

32. 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.

Contractació administrativa:
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33. 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.

34.  Les  parts  en  els  contractes  del  sector  públic.  Òrgans  de  contractació.  Capacitat  i  solvència  de
l’empresari. Successió en la personal del contractista.

35.  Objecte,  pressupost  base de licitació,  valor  estimat,  preu del  contracte  i  la  seva revisió.  Garanties
exigibles en la contractació del sector públic.

36.  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 subministrament. Execució del contracte de subministrament. Regulació de determinats
contractes de subministrament.

41.  El  contracte de serveis.  Execució dels  contractes  de serveis.  Resolució.  Especialitats  del  contracte
d’elaboració de projectes d’obres.

42. El contracte de concessió d’obres.

43. Els contractes de les Administracions Locals. Competències en matèria de contractació en les entitats
locals. Normes específiques de contractació pública a les entitats locals.

Gestió patrimonial:

44. L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties jurisdiccionals.

45. La reversió expropiatòria. Tramitació d’urgència. Procediments especials.

46. La responsabilitat  de l’Administració pública: característiques.  Els pressupòsits de la responsabilitat.
Danys rescabalables. L’acció i el procediment administratiu en matèria de responsabilitat.

47. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques.
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48.  El  patrimoni  de les Administracions  públiques.  Les  propietats  públiques:  tipologia.  El  domini  públic,
concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Règim de
les autoritzacions i concessions demanials.

49. 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.

Funció pública:

50. 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.

51. 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.

52. 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.

53. La relació estatutària. Els drets del funcionaris locals. Drets individuals. Especial referència a la carrera
administrativa i a les retribucions. El règim de Seguretat Social.

54. Drets col·lectius. Sindicació i representació. El dret a vaga. La negociació col·lectiva.

55.  Els  deures  dels  funcionaris  locals.  El  règim  disciplinari.  El  règim  de  responsabilitat  civil,  penal  i
patrimonial. El règim d’incompatibilitats.

56. Contractació laboral a l’administració pública. Regulació. Modalitats de contractació.

57. La salut i la prevenció de riscos laborals. Conceptes bàsics. Drets dels treballadors davant dels riscos
laborals  (avaluació,  informació,  consulta  i  participació).  Obligacions  dels  treballadors  en  matèria  de
prevenció.

58.  La  formació  dels  recursos  humans.  La  formació  i  el  desenvolupament  professional  dels  empleats
públics.

Règim local:

59. L’organització municipal. Els municipis de règim comú. Òrgans necessaris: l’alcalde, els tinents d’alcalde,
el Ple i la Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Els grups
polítics. La participació veïnal en la gestió municipal. El consell obert.

60.  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.

61. El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció dels regidors i alcaldes. La
moció de censura a l’àmbit local. El recurs contenciós electoral.
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62. L’Estatut dels membres electius de les corporacions locals: honors, prerrogatives i deures. Limitacions a
l’exercici d’activitats privades amb posterioritat al cessament.

63.  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.

64.  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.

65. La iniciativa pública econòmica de les entitats locals i  la reserva de serveis. El  servei  públic en les
entitats locals. Les formes de gestió.

66.  Els  convenis.  Definició  dels  convenis;  distinció amb els  protocols  generals  d’actuació.  Requisits  de
validesa i eficàcia; contingut, extinció efectes de la resolució i publicitat.

67. El sector públic institucional. Classes d’entitats que l’integren. Els organismes autònoms.

68. La participació ciutadana a l’ajuntament de la Pobla de Segur.

Urbanisme:

69. Els diferents tipus de plans. La naturalesa del planejament urbanístic i els seus efectes. Els projectes
d’urbanització.

70.  Elaboració  i  aprovació  de  plans.  Competència  i  procediment.  Efectes  de  l’aprovació,  Iniciativa  i
col·laboració dels particulars. Publicitat.

71. Vigència dels plans. Revisió del planejament urbanístic i modificació.

72. 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.

73.  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.

74. 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.

75. Règim urbanístic del sòl: sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable. Característiques.

Dret financer, pressupostari i tributari:

76. L’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en la Constitució i normativa de desenvolupament.
Principis generals.

77. 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.
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78. 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.

79. El control intern de l’activitat econòmica-financera de les entitats locals i els seus ens dependents. 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.

80. Les taxes i els preus públics. Principals diferències

81. 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.

82. 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.

83. Les contribucions especials: bestreta i ajornament de quotes i col·laboració ciutadana

Subvencions:

84. L’activitat administrativa de foment i promoció d’activitats socials i econòmiques. Subvencions i acció
concertada.

85.  Activitat  subvencional  de  les  Administracions  Públiques:  tipus  de  subvencions.  Procediment  de
concessió i gestió de les subvencions.

86. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions y sancions administratives en matèria de
subvencions.

Govern obert i transparència:

87. Participació ciutadana. Transparència i bon govern. Normativa estatal i autonòmica.

88. 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.

89. La bona administració orientada al bé comú. La dimensió ètica del personal al servei de l’Administració
Pública. Codis de bon govern.

90. La cartera de serveis. Drets dels ciutadans a la prestació d’uns serveis de qualitat.”

La Pobla de Segur, 13 de gener de 2022
L’Alcalde
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