
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR

ANUNCI relatiu a les bases reguladores del procés de selecció per a la provisió en règim interí pel sistema
de concurs oposició d'un lloc d'interventor/a i constitució d'una borsa de treball (exp. 2022/2439).

Per decret d'Alcaldia en avocació de la competència delegada en la Junta de Govern local s'ha acordat aprovar
la convocatòria i les bases que han de regir el procediment de selecció per a la provisió, en règim de funcionari
interí i pel sistema de concurs oposició, del lloc d'Intervenció de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

És per això que es publica la corresponent convocatòria i bases, a fi que les persones interessades puguin
presentar la seva sol·licitud en la forma i terminis que s'indiquen a les bases, que tot seguit es publiquen:

“BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ, EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ I
PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, D'UN LLOC DE TREBALL D'INTERVENCIÓ I PER A LA CONSTITUCIÓ
D'UNA BORSA DE TREBALL

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquesta convocatòria és la provisió, amb caràcter interí i pel sistema de concurs oposició, del lloc
de treball d'Intervenció de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional, subescala d'intervenció tresoreria, enquadrat al subgrup A1, fins a la seva cobertura per alguns dels
sistemes de provisió establerts a l'art. 27.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el
règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

També és objecte d'aquesta convocatòria la creació d'una borsa de treball per tal de comptar amb personal
qualificat per atendre qualsevol altra situació sobrevinguda que requereixi la cobertura interina d'aquest lloc de
treball d'Intervenció quan no sigui possible fer-ho per cap altre mitjà dels legalment previstos a la normativa
d'aplicació.

La vigència de la borsa de treball serà de 2 anys a partir de la seva constitució per Decret d'Alcaldia, llevat que
s'exhaureixi. En casos d'extraordinària i urgent necessitat es podrà prorrogar per un termini màxim d'un any i
fins a la realització de la nova borsa. Tot això a excepció que s'exhaureixi la llista d'aspirants seleccionats en
un termini inferior.

2. CONDICIONS I FUNCIONS

Les condicions i característiques del lloc de treball a proveir són les següents:

- Denominació del lloc de treball: Interventor/a- cap serveis econòmics

- Nombre de places: 1

- Subgrup de Classificació Professional: A1

- Tipus de Jornada: Complerta (37,5 h/setm.)

- Retribució: Les retribucions bàsiques seran les corresponents al grup de classificació A1, amb un complement
de destí 30 i un complement específic de 2438,08€ bruts mensuals.

- Règim: Funcionari Interí.

Les funcions i responsabilitats genèriques del lloc de treball són les descrites a l'article 4 del Reial Decret
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128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.

3. REQUISITS DELS/DE LES ASPIRANTS

Per a prendre part en aquesta convocatòria els/les aspirants hauran de reunir, a la data de finalització del
termini per a la presentació de sol·licituds, els següents requisits i condicions, que hauran de mantenir fins al
moment del seu nomenament:

a) Ser ciutadà/ana espanyol/a.

b) Haver complert 16 anys d'edat i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Estar en possessió o estar en condicions d'obtenir en la data en la qual finalitzi el termini de presentació
d'instàncies, la titulació exigida per a l'ingrés en els cossos o escales classificats en el subgrup A1 d'acord amb
el previst en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d'octubre, que és el títol de grau universitari o bé el títol de doctor, llicenciat, enginyer o
equivalent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger caldrà acreditar que s'està en possessió de la
corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, en el seu cas, l'homologació d'acord amb la
normativa vigent.

d) Tenir coneixements de nivell de suficiència de català (nivell C1) de la Direcció General de Política Lingüística
de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents.

L'acreditació del requisit de coneixements lingüístics es farà aportant, dins el termini de presentació de
sol·licituds o, si això no fos possible, en qualsevol moment del procés selectiu però prèviament a la realització
de la prova corresponent, la documentació que deixi constància d'alguna de les situacions exposades en el
Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de
selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. En el cas de
no tenir l'acreditació corresponent, l'aspirant serà convocat per a la realització d'una prova, que en el cas de no
superar-se, comportaria la seva exclusió del procés de selecció.

e) Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball, i
no patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions pròpies
de la plaça a proveir.

f) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública 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 a l'accés al cos o escala del funcionari. En
el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat
sotmès/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a
l'ocupació pública.

g) No estar afectat/da per cap dels motius d'incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

h) Satisfer els drets d'examen.

Els requisits esmentats anteriorment s'han de complir en la data d'acabament de presentació de sol·licituds i
mantenir-se fins a la formalització del nomenament, a excepció del certificat de català, el qual podrà
presentar-se abans de la realització de la prova corresponent.

4. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

4.1. Lloc i forma de presentació

Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria s'han d'adreçar a l'Alcaldessa, conjuntament amb la
documentació necessària en el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació
de la convocatòria i les bases en el Diari Oficila de la Generalitat de Catalunya.

Les bases i la convocatòria es publicaran integrament en el Butellí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i
en el DOGC i a la pàgina web municipal.

Les instàncies es presentaran telemàticament mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament
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https://tramits.arenysdemar.cat o pels mitjans previstos a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Les
instàncies també es podran presentar en el Registre General de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, Riera bisbe Pol,
8, un cop demanada cita prèvia a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, via internet o mitjançant el telèfon 93
7959900, en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores.

En el cas de que s'opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics o a les oficines de correus, s'haurà
de trametre via correu electrònic (rrhh@arenysdemar.cat), còpia de la sol·licitud degudament registrada o
segellada, com a màxim el dia següent al de la finalització del termini de presentació d'instàncies.

Als efectes previstos per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, els aspirants, per la mera concurrència en aquest procés selectiu, donen consentiment a la
publicació de determinades dades personals en els anuncis que es puguin inserir en el BOP, tauler d'anuncis de
la corporació i web corporativa.

Als efectes d'admissió es tindran en compte les dades que les persones aspirants hagin fet constar a la
sol·licitud. Les errades de fet que es puguin advertir es podran esmenar en qualsevol moment del procés,
d'ofici o a petició de l'interessat/da.

4.2 Drets d'examen

Per poder prendre part en el procés selectiu, els aspirants han de satisfer els drets d'examen segons preveu la
Ordenança Fiscal núm. 7 de l'Ajuntament d'Arenys de Mar vigent, en el termini de presentació de sol·licituds i
seran abonats a l'hora de presentar la sol·licitud, adjuntant a aquesta el corresponent resguard justificatiu de
realització de la transferència al núm. de compte ES08 0081 01 03 2700 0124 1331, fent constar el número
d'ordenant i el concepte. Aquests imports son:

-Categoria primera (titulació Subgrup A-1): 21,00€

4.3 Documentació a aportar:

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

a) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la personalitat.

b) Fotocòpia del títol acadèmic exigit per prendre part en la convocatòria o del resguard d'haver abonat els
drets per a la seva expedició. La presentació, per part de la persona interessada d'un títol diferent al previst
explícitament en la base corresponent, però que es consideri equivalent, s'ha d'acompanyar de la corresponent
justificació de l'equivalència. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal que estigui homologat per part de
l'Administració General de l'Estat o l'Administració autonòmica competent i, si és necessari, que se'n presenti
la corresponent traducció jurada.

c) Currículum vitae, en el qual s'especifiqui, com a mínim, la informació següent:

- Dades personals i de contacte.

- La formació acadèmica reglada.

- La formació complementària, amb indicació del nombre d'hores lectives de cada curs, seminari o jornada.

- L'experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el qual es van desenvolupar i
detall de les funcions realitzades.

- Els coneixements i certificats lingüístics.

d) Certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social emès dins els dos mesos
anteriors a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

e) Documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de concurs.

Per tal de facilitar l'avaluació dels mèrits a l'òrgan de selecció i que aquest pugui qualificar-los correctament,
caldrà acompanyar la documentació d'una relació amb els mèrits al·legats ordenant-los, en paràgrafs separats
i degudament numerats segons es classifiquen a la fase de concurs.

L'experiència laboral, la formació o els altres mèrits que s'al·leguin en el procés, però que no resultin acreditats
mitjançant la documentació adient, no seran objecte de valoració, així mateix, el tribunal qualificador no podrà
tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit.

f) Documentació acreditativa d'estar en possessió, si s'escau, del nivell de suficiència de català (nivell C1) de la
Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a
equivalents.
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En cas de no presentar-se l'acreditació documental corresponent, caldrà realitzar l'exercici de coneixements de
la llengua catalana previst a la fase d'oposició.

g) Documentació acreditativa de l'abonament dels drets d'examen.

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

Tots els documents s'han de presentar mitjançant originals o fotocòpies. Tots els requisits s'han de complir
abans de la finalització del termini establert per a la presentació d'instàncies, durant la vigència del procés i fins
a al nomenament dels aspirants que hagin estat seleccionats.

La documentació aportada en una convocatòria es podrà recuperar al departament de RRHH durant els 3 mesos
següents a la seva finalització. Passat aquest termini es procedirà a la destrucció total de les instàncies,
currículums (amb tota la seva documentació) i proves de selecció.

4.4 Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la
resta de la tramitació del procés selectiu, així com la publicitat d'aquestes dades, d'acord amb la normativa
vigent.

5. ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldessa, dictarà resolució en el termini màxim
d'un mes en la qual declararà aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos, amb les causes d'exclusió, i
fixarà la data, hora i lloc del començament de les proves així com la relació nominal de les persones que
formaran part de l'òrgan de selecció. Aquesta resolució i la resta d'actes d'aquest procediment es publicaran en
el BOP i en el tauler d'anuncis de la Corporació.

Els/Les aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de
la resolució al taulell d'anuncis, per presentar reclamacions o esmenar els defectes que hagin estat la causa de
l'exclusió o omissió de la referida llista. Les errades materials, de fet o aritmètiques es podran esmenar, en
qualsevol moment, d'ofici o a petició dels interessats. Si les persones excloses no presenten esmenes dels
defectes que se'ls imputa, la seva sol·licitud s'arxivarà sense cap més tràmit.

Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini de trenta dies següents a la finalització del termini per
a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entenen
desestimades.

Si no s'hi presenten esmenes a la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es, es considerarà
elevada a definitiva sense necessitat de cap més acord.

6. TRIBUNAL QUALIFICADOR

La designació nominal dels seus membres, que inclourà la dels respectius suplents, es publicarà conjuntament
amb la resolució d'admesos/eses i exclosos, ajustant-se a les regles establertes a l'article 60 del RDL 5/2015,
de 30 d'octubre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i normativa
concordant.

L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal s'han d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Els membres hauran d'abstenir-se d'intervenir
notificant-ho a l'autoritat convocat i els aspirants podran recusar-los quan concorrin les circumstàncies
previstes a l'art. 24 de la referida normativa. L'òrgan seleccionador s'ajustarà als principis d'imparcialitat i
professionalitat i es constituirà de la següent manera:

– President/a: El cap de Recursos Humans i el seu suplent.

– Vocals:

Tres funcionaris/es de carrera amb un subgrup de titulació igual al exigit per a l'accés a la plaça objecte de la
convocatòria, que pot ser o no personal de l'Ajuntament i el seu respectiu suplent.

Un/a tècnic/a designat/da per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, especialitzat/da en les funcions
pròpies del lloc de treball i el seu respectiu suplent.
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– Secretari/ària: Un/a funcionari/a de la Corporació i el seu suplent.

Tots els membres del tribunal tindran veu i vot, excepte el secretari/a del Tribunal que tindrà veu però no vot.
Per a la vàlida constitució del tribunal, a efectes de celebració de sessions, deliberació, presa d'acords i
actuacions posteriors, es requerirà la presència del/de la president/a i secretari/a o, en el seu cas, dels seus
suplents i, com a mínim, més de la meitat dels seus membres titulars o suplents i les decisions s'adoptaran per
majoria.

El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o
algunes de les proves, els/les quals actuaran amb veu però sense vot per debatre en les sessions del tribunal,
les qüestions que se'ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s'originin durant el desenvolupament
del procés de selecció així com per apreciar lliurement els mèrits dels aspirants i per decidir si els considera
suficientment provats. El Tribunal també podrà alterar l'ordre dels exercicis quan així ho cregui convenient.

Els membres de l'òrgan de selecció meritaran les assistències a que es refereix el capítol V del Reial decret
462/2002, de 24 de maig, excepte si formen part del personal de l'Ajuntament i realitzen les seves funcions
dins la seva jornada laboral.

De totes les sessions del Tribunal qualificador se n'estendrà l'acta corresponent.

7. PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés de selecció s'iniciarà amb la corresponent convocatòria, que serà publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i exposada al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de l'Ajuntament d'Arenys de Mar
www.arenysdemar.cat.

La fixació de les dates de les proves correspondrà al Tribunal Qualificador i es publicaran en el taulell d'anuncis
i al de la seva seu electrònica www.arenysdemar.cat.

Les persones seran convocades per a cada exercici en una sola crida. La no presentació en el moment de ser
cridat/da determinarà automàticament la pèrdua del dret a participar en l'exercici i els successius i, en
conseqüència, quedarà exclòs/a del procediment selectiu.

Els/les aspirants hauran de concórrer a cada exercici amb el document nacional d'identitat o qualsevol altre
que acrediti la personalitat.

La publicació dels resultats de les diferents proves i valoracions de mèrits es faran públics en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. El tribunal podrà acordar fer més d'una prova el mateix dia, en
aquest cas el resultat de cada exercici es dirà in voce i a l'acabament es publicarà a la seu electrónica de
l'Ajuntament. Així mateix el tribunal podrà alterar l'ordre de les proves a realitzar.

El procés de selecció es regirà per la modalitat de concurs oposició que consisteix en la valoració de
determinades condicions de formació, mèrits o nivell d'experiència relacionats amb la tasca a exercir i en la
superació de les proves corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per
superar els exercicis de la fase d'oposició.

Els/les aspirants vindran obligats/des a realitzar les proves que s'indiquen a continuació per tal que el Tribunal
pugui contrastar i valorar que gaudeixen de les condicions d'aptitud, coneixements o experiència requerides i
constarà de les fases següents:

I) FASE D'OPOSICIÓ:

Aquesta fase consistirà en la superació dels exercicis de caràcter obligatori i eliminatori que s'indiquen a
continuació:

1) Exercici teòric (màxim 10 punts):

Consistirà a desenvolupar, durant un període de 90 minuts, 5 preguntes relacionades amb el temari de l'Annex
I d'aquesta convocatòria.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts, restant eliminats automàticament els aspirants que no obtinguin
la qualificació mínima de 5 punts.

2) Exercici pràctic (màxim 10 punts):
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Consistirà en respondre per escrit, en el termini màxim de dues hores, algunes qüestions i/o en resoldre algun
cas relacionat directament amb les funcions a desenvolupar, a fi i efecte d'avaluar la competència tècnica de la
persona candidata. Es podran consultar textos legals, així com utilitzar màquines de calcular estàndard i
científiques, però que no siguin programables ni financeres.

En aquest exercici es valorarà la formació jurídica-econòmica de les persones aspirants i la seva capacitat per
integrar coneixements, analitzar les situacions i resoldre problemes pràctics amb una aplicació raonada dels
coneixements, així com la claredat d'idees, la precisió i el rigor en l'exposició i la qualitat de l'expressió escrita.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts, restant eliminats automàticament els aspirants que no obtinguin
la qualificació mínima de 5 punts.

3) Exercici de coneixement de la llengua catalana

Les persones aspirants que no hagin acreditat els coneixements de llengua catalana exigits per a la
convocatòria, hauran de realitzar una prova de coneixements proposada per l'òrgan de selecció. Aquesta prova
té caràcter eliminatori i puntuarà com a APTE/A o NO APTE/A.

Per realitzar aquesta prova el tribunal comptarà amb l'assessorament d'una persona tècnica especialitzada en
normalització lingüística.

Nivells de Català exigits:

Nivell Suficiència de català (Nivell C1).

Les persones aspirants que acreditin el nivell exigit, o un de superior, mitjançant la presentació d'un document
emès per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o per part d'un altre
organisme equivalent o documentació que acrediti haver superat una prova o un exercici de coneixements de
llengua catalana del mateix nivell o superior a l'exigit en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de
funcionari públic, quedaran exempts de la realització d'aquest exercici.

4) Entrevista personal (màxim 3 punts)

Consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar, a
les habilitats personals i a l'experiència professional de l'aspirant a fi de determinar i clarificar els valors
professionals aportats que millor s'adeqüin al lloc de treball i que no hagin estat degudament apreciats en els
exercicis anteriors. Es podran sol·licitar comprovacions de caràcter pràctic i/o proves de carácter psicotècnic
per valorar la capacitat i l'adequació respecte el lloc a proveir.

L'entrevista, que és obligatòria, es valorarà amb un màxim de 3 punts.

Els/les aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats per a la realització de l'entrevista
personal, excepte raons de força major, seran definitivament exclosos/es del procés selectiu.

La puntuació definitiva de la fase de oposició serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en els
diferents exercicis que la formen.

II) FASE DE CONCURS:

Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment, dins el termini de presentació de
sol·licitud, pels aspirants que hagin superat les fases precedents i conjuntament amb el currículum vitae i la
relació dels mèrits al·legats.

Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. Només es tindran en compte aquells mèrits realitzats i
finalitzats abans de la data de finalització del període de presentació.

Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat. No es valorarà com a mèrit cap
condició que es tingui en consideració com a requisit per poder concórrer en el procés.

Els mèrits obtinguts a l'estranger s'han d'acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol de les
dues llengües oficials a Catalunya.

La puntuació total d'aquesta fase serà, com a màxim, de 8,75 punts i la valoració es realitzarà d'acord amb el
barem següent:

1) Experiència Professional (fins un màxim de 4 punts):
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1.1. Serveis prestats en l'Administració Local, ocupant el lloc d'intervenció per alguna de les formes de provisió
previstes a la normativa pròpia dels habilitats de caràcter nacional: 0,2 punts per mes treballat, amb un
màxim de 2,5.

1.2. Per serveis prestats a qualsevol administració pública en llocs de treball de categoria professional
equivalent i de contingut funcional coincident o anàleg al lloc a proveir: 0,1 punts per mes complert treballat,
fins un màxim de 1,5 punts.

La puntuació establerta en aquest apartat s'entendrà referida a la jornada ordinària de treball. En el cas que la
jornada sigui inferior a l'ordinària, s'aplicarà la puntuació proporcional que correspongui.

L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic 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, data de finalització, règim de dedicació i experiència adquirida.
L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i
s'admetran i valoraran en base a les dades que obrin en els expedients de les persones aspirants.

Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual no es valoraran.

2) Formació i Perfeccionament (fins un màxim de 3,75 punts)

Per assistència i/o aprofitament a accions formatives i de perfeccionament que tractin sobre matèries
relacionades amb les funcions pròpies a desenvolupar i en concret:

2.1 Per estar en possessió d'un màster i/o postgrau relacionat amb el lloc de treball a proveir: 1 punt per
màster i 0,5 punts per postgrau, fins un màxim d'1 punt.

2.2 Per altres cursos, seminaris, accions formatives i de perfeccionament i/o jornades que tractin sobre
matèries directament relacionades amb el lloc detreball a proveir, i que s'hagin obtingut en els darrers 10
anys, d'acord amb l'escala següent i amb una puntuació màxima de 2 punts:

- De 8 a 20 hores: 0,2 punts.

- De 21 a 40 hores: 0,3 punts.

- De 41 a 75 hores: 0,4 punts.

- Més de 75 hores: 0,6 punts.

Preferentment es valoraran els cursos, seminaris i/o jornades en l'àmbit de:

- Habilitats professionals pròpies del personal tècnic, en temes pressupostaris i econòmics.

- Ofimàtica especialitzada.

- Comptabilitat i pressupostos.

- Anàlisi de costos i control de gestió.

- Normativa fiscal tributària.

- Règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.

- Anàlegs i directament vinculats a les funcions del lloc de treball.

- Gestió de projectes, en àmbits pressupostaris i econòmics.

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

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l'entitat
organitzadora, denominació i durada del curs en hores, i del temari del curs. En el supòsit que no s'especifiqui
la duració en hores el curs no serà valorat.

2.3 Per coneixement del Programa Sicalwin, amb una puntuació màxima de 0,75 punts i segons el barem
següent:

a) Ús del programa amb un mínim de 6 mesos i fins a 1 any: 0,25 punts.
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b) Ús del programa durant més d'1 any: 0,75 punts.

3) Per altres mèrits al·legats a considerar pel tribunal (fins màxim 1 punt).

8. LLISTA D'APROVATS/DES

Un cop finalitzada la qualificació dels/les aspirants, el tribunal confeccionarà i publicarà la llista dels/de les
aspirants que hagin superat totes les fases, per ordre descendent de puntuació aconseguida i l'elevarà a
l'Alcadia perquè efectuï la corresponent proposta de nomenament a favor de l'aspirant que hagi obtingut la
major puntuació davant la Direcció General d'Administració Local, òrgan competent per autoritzar la provisió.

Aquesta publicació tindrà lloc al tauler d'edictes de la Corporació i a la seva seu electrònica.

El tribunal no pot aprovar ni declarar que han superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al
de la plaça objecte de la convocatòria, de forma que en cap cas la proposta no pot contenir més d'un aspirant
al lloc de treball a proveir.

En el supòsit que alguns aspirants resultin amb la mateixa puntuació, els empats es resoldran a favor de
l'aspirant que hagi tret millor puntuació en la primera fase del procés de selecció.

9. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

La persona proposada presentarà al Registre General de l'Ajuntament quan li siguin requerits, els documents
acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits a la base tercera de la convocatòria, així com tota
la documentació original aportada amb la sol·licitud (DNI, titulació acadèmica, certificats...) i, en particular:

a) El Número d'Afiliació a la Seguretat Social.

b) Certificat de titularitat del compte bancari on figuri el BIC i l'IBAN.

c) Declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni haver
estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració Pública.

d) Declaració de no estar inclòs/a en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la legislació vigent o
declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat, o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya.

e) Declaració de les activitats que porta a terme i, si s'escau, sol·licitud de compatibilitat.

f) Certificat mèdic oficial de no patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de
les funcions.

No es podrà efectuar la proposta de nomenament de l'aspirant proposat si aquest no presenta la documentació
requerida, o si del seu examen se'n dedueix que hi manca un o més requisits essencials. Si això s'esdevé,
quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer
l'aspirant per falsedat en la sol·licitud presentada per prendre part en el procés selectiu.

Si la persona proposada renuncia o és declarada exclosa del procés selectiu, la presidenta de la corporació
resoldrà el nomenament del següent aspirant aprovat que hagi obtingut la següent puntuació més alta del
procés de selecció, i així successivament.

10. PERÍODE DE PROVA

S'estableix un període de pràctiques de 6 mesos, sota la direcció del responsable del servei de RRHH i
Organització. La persona aspirant que no superi satisfactòriament el període de pràctiques serà cessada, i es
procedirà al nomenament de la següent persona aspirant amb millor puntuació.

Aquest període de pràctiques no s'aplicarà si el/la candidat/a seleccionat/da ja hagués cobert en aquesta
Administració en situació d'interinitat la plaça convocada durant el mateix període.

Durant aquest període el tutor o la tutora n'emetrà l'informe, en el qual haurà de fer constar expressament si
l'empleat públic ha superat o no el període o fase de prova, el qual es donarà a conèixer a la persona
interessada, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes, en el termini màxim de 10 dies
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d'audiència que li atorgarà la corresponent resolució de l'Alcaldia o Regidoria delegada. Tota aquesta
documentació s'inclourà en el seu expedient personal.

Transcorregut aquest termini, en el cas que l'informe del tutor/a sigui de no superació d'aquest període o fase,
l'Alcaldia o regidoria delegada ha de resoldre, de forma motivada, la qual cosa donarà lloc a la desestimació del
contracte laboral o a la revocació del nomenament com a funcionari interí i a la pèrdua de qualsevol dret que li
pugui correspondre en virtut del procés selectiu.

11. CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL

L'ordre de preferència per a la contractació que correspongui vindrà determinat per l'ordre de puntuació final. A
igualtat de puntuació, l'ordre de prioritat vindrà donat per aquell que hagi obtingut millor puntuació en la
primera fase del procés de selecció.

Els/les aspirants que hagin superat el procés de selecció passaran a formar part d'una borsa de treball per
atendre qualsevol altra situació sobrevinguda que requereixi la cobertura interina del lloc de treball
d'intervenció. La vigència de la borsa de treball serà de 2 anys a partir de la seva constitució per Decret
d'Alcaldia, llevat que s'exhaureixi. En casos d'extraordinària i urgent necessitat es podrà prorrogar per un
termini màxim d'un any i fins a la realització de la nova borsa. Tot això a excepció que s'exhaureixi la llista
d'aspirants seleccionats en un termini inferior.

El funcionament de la borsa de treball es regirà per les següents directrius:

La crida dels aspirants/tes es farà seguint l'ordre de puntuació, per telèfon i per correu electrònic si s'ha
facilitat pel candidat/ta, o per qualsevol altre mitja que aquests hagin assenyalat en la seva sol·licitud que
permeti el contacte ràpid per comunicar la proposta de treball i la seva voluntat d'acceptació.

Si no es pogués comunicar amb el candidat/data es reiterarà la trucada i el correu electrònic l'endemà en
horari diferent i de no trobar-se o no contestar el correu a les 24 hores següents, es passarà a contactar amb
el següent aspirant/a de la llista.

Un cop finalitzat el nomenament interí l'aspirant torna a la borsa de substitucions ocupant el mateix lloc que
tenia, de manera que si torna ha haver una vacant se'l podrà tornar a cridar per a cobrir una nova vacant i/o
substitució.

La renúncia d'una persona de la borsa de treball a un nomenament, suposarà passar al darrer lloc de la llista.
No es produirà aquesta situació si el candidat renuncia per acceptar un altre oferta de cobertura proposada per
la pròpia Corporació.

12. CAUSES DE CESSAMENT

Les persones nomenades cessaran per qualsevol de les causes de cessament del personal funcionari interí
establertes en la normativa de funció pública i, en tot cas, en prendre possessió el/la interventor que hagi estat
nomenat/a d'acord amb el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels/les
funcionaris/es d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

13. PROTECCIÓ DE DADES

Als efectes previstos a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties
dels drets digitals, els aspirants, per la mera concurrència en aquest procés selectiu, donen consentiment a la
publicació de determinades dades personals (nom i cognoms, DNI) en el anuncis que es puguin inserir en el
DOGC, BOP, tauler d'anuncis de la Corporació i web corporativa.

14. INCOMPATIBILITATS

En l'exercici de la funció pública atribuïda al lloc pel qual es nomeni a l'aspirant será aplicable la normativa
vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, abans
d'incorporar-se al servei de la Corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la
compatibilitat segons preveu l'article 337 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals.
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15. INCIDÈNCIES I RECURSOS

La convocatòria, les seves bases i els actes administratius derivats d'aquestes i de l'actuació de l'òrgan de
selecció, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la forma previstos en la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions publiques i 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament o
indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb
l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a
partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu
d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que
preveu l'article 10 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini
d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

ANNEX 1 – TEMARI

Tema 1.- Els drets fonamentals, les llibertats públiques i els drets socials i econòmics a la Constitució
Espanyola. Protecció i suspensió de drets individuals.

Tema 2.- L'Administració Pública a la Constitució Espanyola. Principis d'actuació. El principi de legalitat a
l'Administració Pública.

Tema 3.- El model espanyol d'organització territorial: l'Estat autonòmic. Naturalesa jurídica i principis La
posició juridicopolítica dels ens locals.

Tema 4.- Les relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: cooperació, col·laboració i coordinació.
Relacions entre llei estatal i llei autonòmica.

Tema 5- Òrgans de control dependents de l'àmbit parlamentari: El Defensor del Poble i el Síndic de Greuges; el
Tribunal de Comptes Í la Sindicatura de Comptes. Objecte, àmbit d'actuació, funcionament, efectes del control.

Tema 6.- L 'autonomia local a la Constitució: especial referència a fa doctrina de la garantia institucional.
Contingut subjectiu, objectiu i institucional de l'autonomia local a la Constitució i en el dret bàsic estatal.

Tema 7.- La Carta europea d'autonomia local. El seu valor en el sistema de fonts del dret espanyol. Els mitjans
de reacció dels ens locals davant possibles incompliments legislatius de la Carta europea d'autonomia local.

Tema 8.-La tutela jurídica de l'autonomia local. Les vies de reacció contra actes i reglaments. Les vies de
reacció enfront de les lleis: la qüestió d'inconstitucionalitat i els conflictes de defensa de l'autonomia local.

Tema 9.- El sistema d'atribució de competències dels ens locals. Els serveis mínims obligatoris. Les activitats
complementàries.

Tema 10.- El municipi (l). Trets generals: formes d'organització, elements definitoris, potestats atribuïdes.

Tema 11.- El municipi (ll). Relacions entre els òrgans necessaris i òrgans complementaris municipals:
delegació, desconcentració. La descentralització. El cartipàs municipal

Tema 12- El municipi (III). Règim jurídic dels òrgans col·legiats municipals. Règim de sessions. Actes i
certificacions.
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Tema 13.- La moció de censura i la qüestió de confiança en l'àmbit local.

Tema 14.- L'estatut dels membres electes de les corporacions locals. Accés a la informació municipal per part
dels regidors.

Tema 15.- La província Funcions i organització.

Tema 16.: La comarca. Funcions i organització. Relacions entre comarca i municipi en la prestació de serveis.

Tema 17.- Comunitats de municipis, mancomunitats i consorcis. Naturalesa, funcions i règim jurídic.

Terna 18.- Els organismes autònoms locals i les entitats públiques empresarials. Règim Jurídic.

Tema 19.- Els convenis de cooperació interadministrativa a l'àmbit local. Naturalesa, regulació i tipologia.

Tema 20.- L'encomana o encàrrec de gestió a l'Administració local.

Tema 21.- La relació juridicoadministrativa. Subjectes. Relacions de dret administratiu. Personificació i
capacitat juridico-pública.

Tema 22- La potestat administrativa. Potestats reglades i discrecionals. Discrecionalitat i conceptes jurídics
indeterminats. Control de la discrecionalitat.

Tema 23.- Procediment administratiu (l). La iniciació del procediment: Classes. Presentació de sol·licituds,
escrits i comunicacions. Esmena i millora de sol·licituds. Els registres administratius. Els drets dels ciutadans a
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tema 24.- Procediment administratiu (II). Terminis: còmput, ampliació i tramitació d'urgència. Ordenació.
Instrucció. Intervenció dels interessats, prova i informes. La resolució del procediment: contingut, motivació.

Tema 25.- Procediment administratiu (III). Formes de finalització del procediment. La finalització convencional.
La manca de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat.

Tema 26.- Ús de mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya. Regulació de la seu electrònica i dels
registre telemàtics.

Tema 27.- Eficàcia de l'acte administratiu. La notificació de l'acte. Demora i retroactivitat. Executivitat i
executorietat. L'execució dels actes administratius. Suspensió de l'executivitat dels actes.

Tema 28.- Invalidesa de l'acte administratiu- Revisió dels actes. Recursos administratius i jurisdiccionals contra
els actes dels ens local. Especificitat de la recurribilitat dels actes en el Text refós de la Llei d'Hisendes Locals.

Tema 29.- El procés contenciós administratiu (1): àmbit de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. Els
òrgans jurisdiccionals competents en relació amb l'activitat dels ens locals- Les parts del procés. Òrgans locals
competents per exercir accions judicials i disposar la defensa jurídica corporativa.

Tema 30.- El procés contenciós administratiu (2): activitat administrativa impugnable. La inactivitat de
l'administració, l'execució d'actes ferms i de la via de fet. La impugnació indirecta de disposicions generals.

Tema 31- La potestat sancionadora (l). Principis de l'exercici de la potestat sancionadora. La tipificació
d'infraccions i sancions establerta en ordenança local. Mesures sancionadores administratives.

Tema 32.- La potestat sancionadora (Il). El procediment sancionador i les seves garanties. Prescripció i
caducitat. L'execució de les sancions.

Tema 33.- L'Estatut d'autonomia de Catalunya. Antecedents. Estructura i contingut essencial. Procés estatutari.
Drets, deures i principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya:
tipologia.

Tema 34.- L'Administració de la Generalitat de Catalunya: L'estructura i l'organització de l'Administració de la
Generalitat. Els òrgans actius. Els òrgans consultius: la Comissió Jurídica Assessora. L'Administració
institucional en l'àmbit autonòmic i local. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials catalanes.

Tema 35.- Les relacions interadministratives. Principis. Col·laboració, cooperació i coordinació. La jerarquia, la
coordinació i el control. Conflicte d'atribucions. La potestat organitzadora de l'Administració: creació,
modificació supressió d'òrgans administratius Classes d'òrgans i especial referència als òrgans col·legiats.

Tema 36.- L 'autonomia local a l'Estatut: la garantia institucional. La substitució i la dissolució de corporacions
locals. Impugnació dels actes i acords locals i l'exercici d'accions La Llei municipal i de règim local de
Catalunya. El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, el Reglament de patrimoni dels ens locals,
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el decret regulador de la constitució i la demarcació territorial dels municipis, les entitats municipals
descentralitzades i de mancomunitats de Catalunya.

Tema 37.- Les competències de les entitats locals en matèria de promoció econòmica; de comerç, de fires i
mercats; de turisme; de seguretat ciutadana; de mitjans de comunicació; de parcs i jardins, i de serveis
funeraris.

Tema 38 .- Les competències de les entitats locals en matèria de serveis socials. Les competències municipals
en matèria de sanitat. Les competències municipals en matèria de joventut. Les competències municipals en
matèria d'ocupació i formació professional, les competències municipals en matèria d'habitatge.

Tema 39.- Competències pròpies, delegades i competències diferents de les pròpies. La sostenibilitat financera
de la hisenda local com pressupost de l'exercici de les competències. Els convenis sobre exercici de
competències i serveis municipals.

Tema 40.- L'activitat administrativa de prestació de serveis. La iniciativa económica pública i els serveis
públics. El servei públic. Concepte. Evolució i crisi. Les formes de gestió dels serveis públics.

Tema 41.- 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.

Tema 42.- La Llei d'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 protección dels consumidors i usuaris d'habitatges en el mercat
immobiliari. El règim de control i el procediment sancionador.

Tema 43.- La funció pública de Catalunya. Règim jurídic aplicable al personal al servei de les entitats locals.
Classes de personal. Adquisició i pèrdua de la condició de personal funcionari al servei de les entitats locals. La
gestió de les despeses del personal.

Tema 44.- Drets i deures del personal al servei de les entitats locals. El règim disciplinari del personal al servei
de les entitats locals. Disposicions generals. Faltes i sancions. Procediment disciplinari.

Tema 45.- Règim jurídic dels funcionaris d'habilitació amb caràcter nacional. Els llocs de treball de Secretaria,
Intervenció i Tresoreria. Classificació dels llocs i funcions.

Tema 46.- Les administracions públiques i la societat de la informació. Automatització de les oficines: sistemes
més utilitzats. L'administració electrònica a Catalunya, I'EACAT, Localret i Administració Oberta de Catalunya
(AOC). Protecció de dades de carácter personal. La Llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Tema 47.- Els contractes del sector públic: delimitació. Els principis generals de la contractació del sector
públic: racionalitat, llibertat de pactes i contingut mínim, perfecció i forma, la informació, el règim de la
invalidesa i la revisió de decisions en matèria de contractació.

Tema 48.- La preparació de contractes per les administracions públiques. Classes d'expedients de contractació.
La selecció del contractista: procediments, formes i criteris d'adjudicació. L 'empresari: capacitat, prohibicions,
solvència i classificació. Garanties. Perfeccionament i formalització del contracte. La invalidesa dels contractes.
Racionalització tècnica de la contractació. Acords marc. Sistemes dinàmics de contractació. Centrals de
contractació.

Tema 49- Execució i modificació dels contractes administratius. Prerrogatives de l'Administració. La revisió de
preus. L'extinció dels contractes administratius. La cessió dels contractes i la subcontractació.

Tema 50.- El contracte d'obres. Actuacions administratives preparatòries. Formes d'adjudicació. Formalització.
Efectes. Extinció. La cessió del contracte i subcontracte d'obres. Execució d'obres per la mateixa Administració.

Tema 51.- El contracte de concessió d'obra pública: principis, drets i obligacions de les parts. Prerrogatives i
drets de l'Administració. Règim econòmic financer. Extinció. Subcontractació.

Tema 52.- El contracte de subministrament: règim jurídic. Execució, modificació, compliment i resolució. El
contracte de serveis: règim jurídic. Execució, modificació, compliment i resolució.

Tema 53.- Els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. Organització administrativa de
la contractació. Aplicació de la Llei de contractes del sector públic a les entitats locals.

Tema 54.- Les hisendes locals a Espanya: principis constitucionals. EI règim jurídic de les hisendes locals.
Incidència estatal i autonòmica en l'autonomia financera local. La coordinació de les hisendes estatal,
autonòmica i local.
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Tema 55.- El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referència a les bases
d'execució del pressupost. L'elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària.

Tema 56.- L'estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de
vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.

Tema 57.- L'execució del pressupost de despeses i d'ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. Les
bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de despeses. Els
projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de
finançament.

Tema 58.- La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari:
concepte, càlcul i ajustaments. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria
per a despeses amb finançament afectat i del romanent de tresoreria per a despeses generals. La consolidació
pressupostària.

Tema 59.- La tresoreria de les entitats locals. Règim jurídic. El principi d'unitat de caixa. Funcions de la
tresoreria. Organització Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris. La realització de pagaments:
prelació, procediments i mitjans de pagament. L'estat de conciliació.

Tema 60.- La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició de fons. La rendibilització
d'excedents de tresoreria. Les operacions de tresoreria. El risc de tipus d'interès en les operacions financeres.

Tema 61.- El sistema de comptabilitat de l'Administració local. Principis generals. Competències. Finalitats de la
comptabilitat. La Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració local: estructura i contingut. Documents
comptables. Llibres de comptabilitat.

Tema 62.- El compte general de les entitats locals. Els estats i comptes anuals i annexos de l'entitat local i els
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.

Tema 63.- El control intern de l'activitat economico-financera de les entitats locals i els seus ens dependents.
La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu i modalitats. Fiscalització limitada prèvia i fiscalització
prèvia plena. Les objeccions, les discrepàncies i la seva resolució. Especial referència a les objeccions.

Tema 64.- Els controls financers, d'eficàcia i d'eficiència: àmbit subjectiu, àmbit objectiu, procediments i
informes. L'auditoria com a forma d'exercici del control financer. Les normes d'auditoria del sector públic.

Tema 65.- El control extern de l'activitat econòmic-financera del sector públic local. La fiscalització de les
entitats locals pel Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les comunitats autònomes. Les
relacions del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les comunitats autònomes.

Tema 66.- La relació jurídica tributària: concepte i elements. Fet imposable. Meritació. Exempcions. Subjecte
actiu. Subjectes passius. Responsables. La solidaritat: extensió i efectes. El domicili fiscal. La representació. La
transmissió del deute. La base imposable i la base liquidable. El tipus de gravamen. La quota i el deute
tributari.

Tema 67.- El procediment de gestió tributària. La liquidació dels tributs. La declaración tributària. Els actes de
liquidació: classes i règim jurídic. Conseqüències de la falta de pagament.

Tema 68.- L'extinció de l'obligació tributària, el pagament i altres formes d'extinció: la prescripció, la
compensació, la condonació i la insolvència.

Tema 69.- El procediment de recaptació en període voluntari. EI procediment de recaptació en via de
constrenyiment. Ajornament i fraccionament del pagament. Desenvolupament del procediment de
constrenyiment: l'embargament de béns, alienació i aplicació i imputació de la suma obtinguda. Finalització del
procediment. Impugnació del procediment. Les garanties tributàries.

Tema 70.- La inspecció dels tributs. Actuacions inspectores per a la gestió dels tributs: comprovació i
investigació, obtenció d'informació, la comprovació de valors i informe i assessorament. Règim jurídic de les
funcions inspectores. El procediment d'inspecció tributària. Potestats de la inspecció de tributs. Documentació
de les actuacions inspectores. Les actes d'inspecció La inspecció dels recursos no tributaris.

Tema 71.- La responsabilitat comptable: concepte i règim jurídic. El caràcter objectiu de la responsabilitat
comptable. Supòsits bàsics de responsabilitat comptable: Comptabilitat amb altres classes de responsabilitats.
Els subjectes dels procediments de responsabilitat comptable.
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Tema 72.- La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària. Procediments especials de revisió El
recurs de reposició. Les reclamacions economicoadministratives. Especialitats de la revisió en via administrativa
dels actes de gestió tributària dictats per les entitats locals.

Tema 73.- Visió global del sistema tributari espanyol. Distribució de les diferents figures entre els nivells
d'hisenda: estatal, autonòmic i local. Funcions dins del sistema de les diferents figures tributàries. Relacions
entre els principals impostos. Harmonització fiscal comunitària.

Tema 74.- Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les entitats locals en materia tributària:
contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d'impugnació dels actes d'imposició i ordenació de
tributs. L'establiment de recursos no tributaris. Taxes i preus públics. Principals diferències Les contribucions
especials: bestreta i ajornament de quotes i col·laboració ciutadana.

Tema 75.- 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.

Tema 76.- L'impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions.
Quota: les tarifes. Meritació i període impositiu. Gestió censal i gestió tributària. El recàrrec provincial. L'impost
sobre construccions, instal·lacions i obres.

Tema 77.- L'impost sobre vehicles de tracció mecànica. L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.

Tema 78.- El cost efectiu dels serveis. Naturalesa i forma de càlcul. La comptabilitat analítica en el sector
públic.

Tema 79.- La participació de municipis i províncies en els tributs de l'Estat i de les comunitats autònomes.
Criteris de distribució i regles d'evolució. Règims especials. La cooperació econòmica de l'Estat i de les
comunitats autònomes a les inversions de les entitats locals. Els fons de la Unió Europea per a entitats locals.

Tema 80.- Activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió i gestió de les
subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i sancions administratives en matèria
de subvencions.

Tema 81.- Llei de Subvencions: Àmbit d'aplicació. Principis generals i disposicions comuns. Bases reguladores
Atorgament. Justificació. Reintegrament. Base Nacional de Subvencions.

Tema 82.- Les fundacions, consorcis i entitats públiques empresarials. Règim jurídic. Aportacions municipals i
subvencions atorgades. Control.

Tema 83.- 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.

Tema 84.- L'impost sobre la renda de les persones físiques. Fet imposable, subjectes passius, base imposable,
deute tributari. Tributació de no residents. Impost sobre el patrimoni de les persones físiques.

Tema 85.- L'impost sobre el valor afegit. Fet imposable, supòsits de no subjecció, subjectes passius,
repercussió de l'impost i tipus impositius. Deduccions. Regla de prorrata.

Tema 86.- Les societats mercantils en general. Concepte legal de societat mercantil. Classes. Dissolució i
liquidació de societats. El Registre Mercantil.

Tema 87. -Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d'estabilitat
pressupostària, de deute públic i de la regla de despesa per a les corporacions locals: establiment i
conseqüències associades al seu incompliment. Els plans econòmic financers: contingut, tramitació i seguiment.
Plans d'ajustament i de sanejament financer. Subministrament d'informació financera de les entitats locals.

Tema 88.- Els Comptes Nacionals: el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95). Les
aplicacions del SEC en l'administració local: el manual de càlcul del déficit en Comptabilitat Nacional adaptat a
les corporacions locals.

Tema 89.- El xec. Requisits i modalitats. La provisió. La presentació i el pagament del xec. El protest del xec.
Els avals. Els endossaments de factures.

Tema 90.- Les obligacions mercantils. Contractes mercantils. Contracte de compte corrent. Compravenda
mercantil. Contracte de comissió. El leasing. Contractes bancaris. Classificació. El dipòsit bancari. Els préstecs
bancaris. L'obertura de crèdit: concepte, naturalesa i classes. Règim dels contractes d'obertura de crèdit. El
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descompte bancari.”

Arenys de Mar, 9 de juny de 2022

Annabel Moreno i Nogué

Alcaldessa

(22.161.030)

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

Núm. 8690 - 16.6.202215/15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22161030-2022




