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Número de registre 2994

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
Anunci de convocatòria del procés selectiu per cobrir interinament la plaça de secretaria intervenció
Es fa públic per a general coneixement que per Decret de Presidència núm. 164/2021, signat en data 13
d’abril de 2021, s’han aprovat les bases i la convocatòria pública següents:
Bases reguladores del procés de selecció per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció
SAT del Consell Comarcal del Segrià
Trobant-se vacant la plaça de secretaria intervenció SAT del Consell Comarcal del Segrià i no havent estat
possible proveir-la per personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional pels
procediments dels articles 48 i següents del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, segons consta a
l’expedient, de conformitat amb l’article 53 de l’esmentada norma que regula els nomenaments interins, i de
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, es convoca un procés
selectiu per a la selecció com a funcionari/ària interí/ina de la plaça de secretaria intervenció, d’acord amb
les següents bases:
1. Objecte de la convocatòria
1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria és cobrir mitjançant oposició amb caràcter de funcionari/ària interí/ina
la plaça de secretaria intervenció SAT d’aquest Consell comarcal reservada a funcionaris/àries
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria intervenció, enquadrada al
subgrup A1 de l’article 76 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
1.2. Descripció del lloc de treball
Nom del lloc: SAT Secretaria Intervenció
Classe: 3a
Subescala: Secretaria-intervenció
Grup d’accés: A1
Nivell del complement de destí: 28
Complement específic anual: 23.947,84 euros
2. Requisits per a participar en la selecció
Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que les persones aspirants reuneixin el dia de
la finalització del termini de presentació de sol·licituds les condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb l’establert a l’annex del Reial decret 543/2001, de 18 de
maig, sobre l’accés a l’ocupació pública de l’Administració General de l’Estat de nacionals d’altres estats als
que els és d’aplicació el dret a la lliure circulació dels treballadors.
b) Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
c) Estar en possessió d’algun dels següents títols acadèmics o en condicions d’obtenir-lo en la data en què
acabi el termini de presentació d’instàncies: llicenciat, enginyer, arquitecte o grau, segons el que preveu 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, per a l’ingrés en els cossos o escales classificats en el subgrup A1.
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Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l’estranger han d’acreditar que estan en possessió de
la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si escau, l’homologació o el certificat
d’equivalència.
d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats autònomes, ni estar inhabilitat
absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés al cos
o escala de funcionaris.
f) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos a la legislació vigent en
la matèria.
g) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
h) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat
nivell C1 de català) o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig,
sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i l’Ordre
VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix és
d’aplicació 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 cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el
procés de selecció contindrà una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al
requerit a la convocatòria, que han de superar.
3. Sol·licituds
3.1. Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una
sol·licitud acompanyada de la següent documentació:
- Fotocòpia del DNI.
- Títol acadèmic que permeti accedir al subgrup A1 o document que acrediti que s’està en condicions
d’obtenir la llicenciatura o grau en la data que finalitzi el termini per a presentar sol·licituds.
- Certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C1 de
català).
Les sol·licituds s’han d’adreçar a la presidència de la corporació i es poden presentar durant el termini de
deu dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci de la convocatòria en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província.
Donada la situació sanitària actual i que temporalment no es presta atenció presencial a l’oficina de registre
del Consell Comarcal, les sol·licituds s’hauran de presentar electrònicament, a través del tràmit “Sol·licitud
participació procés selectiu secretaria intervenció SAT (Exp. 667-2021)” de la Seu Electrònica del Consell
https://ccsegria.eadministracio.cat/catalog/t/db299ec4-a2e4-4bfc-8ba7-6d2ce2559b5d.
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També es podrà presentar mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, si bé en cas
que es presenti per correu postal, caldrà trametre al Consell Comarcal dins el termini de presentació de
sol·licituds, testimoni d’aquesta presentació en la que quedi constància de l’efectiva presentació.
En la sol·licitud les persones aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions
exigides en la base segona, referides sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la
presentació de sol·licituds. No obstant això, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements
de català, cal que ho acreditin documentalment en presentar la sol·licitud.
3.2. Les Bases íntegres s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i al tauler electrònic del Consell Comarcal del Segrià, al qual es pot accedir des de la seu
electrònica del Consell https://segria.eadministracio.cat/board.
4. Llista d’admesos/es i exclosos/es
La presidència de la corporació ha de dictar una resolució en el termini màxim d’un mes des de la finalització
del termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu, per declarar aprovades
provisionalment les llistes d’admesos/es i exclosos/es.
En l’esmentada resolució s’han d’indicar els llocs on es troben exposades al públic les llistes completes dels
aspirants admesos/es i exclosos/es i s’ha de nomenar el Tribunal qualificador i determinar el lloc, data i hora
de la seva constitució i inici d’actuacions.
Aquesta resolució ha de concedir un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’article 42 de la Llei
39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Els/les aspirants admesos/es han de ser convocats en crida única, i l’ordre d’actuació serà per ordre
alfabètic, segons la lletra per la qual comenci el primer cognom.
5. Tribunal qualificador
El Tribunal qualificador ha de ser col·legiat i la seva composició s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat i
professionalitat dels seus membres, i s’ha de tendir a la paritat entre home i dona. El personal d’elecció o de
designació política, els funcionaris/àries interins/ines i el personal eventual no poden formar part del Tribunal
qualificador. La pertinença al Tribunal qualificador és sempre a títol individual, i no es pot ostentar en
representació o per compte d’altri.
El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:
President/a:
- Un funcionari o funcionària de carrera adscrit a la Direcció general d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya i que ocupi un lloc de treball amb grup de classificació A1.
Vocals:
- Un secretari/ària interventor/ora proposat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració
Local de la província de Lleida
- Un funcionari o funcionària de carrera proposat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i que
ocupi un lloc de treball amb grup de classificació A1.
Secretari/ària:
- Un funcionari o funcionària de carrera i que ocupi un lloc de treball amb grup de classificació A1.
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Cada proposta de designació ha d’anar acompanyada d’un suplent.
El tribunal pot disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els
assessors no tenen vot.
La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots els seus membres vocals han de tenir
una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a la plaça de la convocatòria.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé
siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president/ta i del secretari/ària. Les
decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui
actuï com a president/a.
Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari/ària, l’actuació del qual és de fedatari/ària.
La participació en el tribunal qualificador dona lloc a la indemnització en concepte d’assistència, d’acord amb
el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius
dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.
De cada sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel
secretari/ària, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau del president/a, i de tots els membres.
6. Procés de selecció
El tribunal designat amb aquesta finalitat s’ha de constituir i iniciarà la realització del procés de selecció dels
candidats tal com s’indica tot seguit :
Primer exercici: Llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de nivell C1 de la Junta
Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents o que es trobin en algun dels supòsits
establerts a la base segona, han de fer la prova de català que té caràcter eliminatori, i consta de dues parts:
Primera part. S’hi ha d’avaluar el domini de l’expressió escrita, per mitjà del a redacció d’un text i els
coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.
Segona part: S’hi ha d’avaluar l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una conversa.
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal. El resultat de l’exercici serà d’apte o de
no apte.
Queden exempts de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment estar en
possessió del certificat C1, de coneixements de suficiència de llengua catalana o superior de la Junta
Permanent de Català o titulació equivalent, segons l’establert en aquestes bases i es consideren com a
aptes.
Segon exercici: Prova pràctica. De caràcter obligatori i eliminatori
Consistirà en la resolució de dos supòsits pràctics relacionats amb les funcions, atribucions i comeses
pròpies de la plaça objecte de la convocatòria, i amb relació als temes que s’enumeren a l’annex 2
d’aquestes bases.
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Queda a judici del Tribunal el contingut dels casos pràctics, les característiques i la forma de realització.
La valoració de cada supòsit pràctic és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per a superar-lo
en cadascun d’ells. El resultat final serà la suma dels dos supòsits pràctics. La puntuació màxima final
d’aquesta prova és de 20 punts.
Cas que algun supòsit pràctic no superi el mínim de 5 punts, el resultat final serà de NO APTE/A.
Durant el desenvolupament d’aquesta prova els aspirants poden, en tot moment, fer ús de la normativa legal
no comentada (BOE i/o DOGC) en suport paper o mitjançant Internet, segons determini el Tribunal i d’acord
amb la forma de realització de la prova.
En aquest exercici es valoraran fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el plantejament i
formulació de conclusions i el coneixement i adequada aplicació dels continguts teòrics i de la normativa
aplicable.
La durada d’aquest exercici serà determinada pel Tribunal.
7. Publicació de resultats i proposta
7.1. El Tribunal Qualificador ha de realitzar l’avaluació dels aspirants i farà públic el resultat de la fase
d’oposició atorgant a les persones aspirants un termini de dos (2) dies hàbils comptadors de l’endemà
d’aquesta publicació per a sol·licitar la revisió o aclariment de la qualificació de la prova o, en el cas d’haver
estat declarat no apte, l’expressió de la nota de l’exercici. Aquestes peticions es formularan sens perjudici de
la possibilitat de la persona aspirant, si ho estima convenient, d’interposar el corresponent recurs contra la
resolució de Tribunal que estimi lesiva per als seus interessos.
El Tribunal haurà de respondre els aclariments que així ho sol·licitin en aquests termes i convocar a les
persones aspirants a l’acte presencial de revisió en la major brevetat possible. Les revisions s’hauran
d’atendre, preferentment, en una sola sessió.
7.2. El tribunal farà públic el resultat definitiu de la fase d’oposició en cas que es formulin al·legacions. En
cas que no se’n formulin, la classificació provisional esdevindrà definitiva i elevarà a la presidència de la
corporació, juntament amb l’acta, la llista dels aspirants classificats de major a menor puntuació o la
proposta per declarar deserta la convocatòria, si escau.
8. Presentació de documents
L’aspirant proposat/ada per al nomenament interí haurà de presentar a la secretaria de la corporació, en el
termini de cinc dies naturals a comptar del dia següent de la publicació al tauler d’edictes de la relació
d’aprovats, els documents acreditatius del compliment dels requisits exigits a la convocatòria i que no es van
aportar amb la sol·licitud de participació i que són els següents:
- Certificat mèdic que acrediti que no es pateix cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal
de la feina i que es posseeix la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
- Declaració responsable de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol
de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats autònomes, ni
estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per
a l’accés al cos o escala de funcionaris.
- Declaració responsable de no estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels
previstos a la legislació vigent en la matèria.
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Llevat força major impeditiva lliurement apreciada per la Presidència, cas de no presentar en termini la
documentació o resultar d’aquesta que no reuneix qualsevol dels requisits exigits, l’aspirant proposat/da
decaurà en tots els seus drets al nomenament i derivats de la superació del procés de selecció, sens
perjudici de les possibles responsabilitats penals en les quals hagi pogut eventualment incórrer, per a
l’esbrinament de les quals la Presidència deduirà testimoni i donarà trasllat.
9. Nomenament i presa possessió
D’acord amb la proposta, la Presidència ha de proposar a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya el corresponent nomenament interí en favor de l’aspirant que hi figuri en el primer
lloc, el/la qual ha de prendre possessió del lloc de treball prèvia la prestació del corresponent jurament o
promesa conforme al Reial decret 707/1979, de 5 d’abril.
No obstant, amb la finalitat d’assegurar la cobertura de la plaça, i en previsió de l’eventualitat de renúncia o
impossibilitat legal de nomenament de l’aspirant proposat/ada en primer lloc, la Presidència pot emprar la
relació dels aspirants que segueixin, per ordre de puntuació dels que hagin superat el procés per tal de
demanar a la Direcció General d’Administració Local el correlatiu nomenament interí al seu favor.
10. Cessament
La persona funcionària nomenada ha de cessar per qualsevol de les causes enumerades per la llei, i, en tot
cas, en prendre possessió el/la secretari/ària interventor/a de carrera que hagi estat nomenat d’acord amb el
Reial decret 128/2018, sobre règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, sense que el temps que hagi exercit el càrrec computi per a la consolidació de grau personal.
Disposicions finals
Primera. Normativa aplicable
En tot allò no previst en aquestes bases s’ha d’aplicar la normativa següent:
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
b) El text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre.
c) El text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
d) La Llei 39/2015, de 26 de novembre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
e) La Llei 40/2015, de 26 de novembre, de règim jurídic del sector públic.
f) El text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003.
g) El Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública,
aprovat per Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre
h) El Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.
i) El Reial decret 128/2018, pel qual s’aprova el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
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Segona. Règim de recursos
Contra les llistes definitives d’admesos/es i exclosos/es i els nomenaments com a funcionaris/àries
interins/ines es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant la presidència de la corporació,
dins del termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació, o, directament, recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, dins del termini de 2 mesos
comptats a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la publicació d’aquest acte.
Contra els actes i les resolucions dels tribunals qualificadors, per tractar-se d’òrgans col·legiats dependents
de la presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar
recurs d’alçada davant la presidència de la corporació en el termini i amb els efectes que estableixen els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar recurs de reposició davant la presidència de la corporació, dins del termini d’un mes, comptat a
partir del dia següent al de la seva publicació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida, dins del termini de 2 mesos, comptats a partir del dia següent a aquell
en què tingui lloc la publicació d’aquest acte.
Lleida, 13 d’abril de 2021
El president, David Masot Florensa
ANNEX 1
Sol·licitud de participació en el procés selectiu per cobrir interinament el lloc de treball de secretaria
intervenció SAT del Consell Comarcal del Segrià
Dades personals
Cognoms..................................................................................................................................................................
Nom..........................................................................................................................................................................
DNI............................................................................................................................................................................
Domicili a efectes de notificació i comunicacions
Adreça......................................................................................................................................................................
Codi postal i localitat................................................................................................................................................
Telèfon/s...................................................................................................................................................................
Correu electrònic......................................................................................................................................................
D’acord amb la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en qualsevol moment de tramitació de l’expedient, en cas que així es desitgi, es pot optar per la
notificació efectuada per mitjans electrònics.
Exposo:
A) Que estic en possessió de la titulació................................................................................................................
B) Que considero que reuneixo les condicions establertes en la Base segona de les Bases aprovades, que
declaro sota jurament o promesa.
C) Que acompanyo certificat del nivell C1 de la Junta Permanent de Català o equivalent que acredita
coneixements mitjans de llengua catalana: SÍ/NO.
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D) Que faculto al Consell Comarcal del Segrià a efectuar les comunicacions i notificacions que es derivin
d’aquest procés mitjançant correu electrònic que he designat en aquesta instancia.
Per tot l’exposat, sol·licito:
Ésser admès/a per a participar en la convocatòria per a cobrir una plaça de secretaria intervenció SAT del
Consell Comarcal del Segrià, segons les Bases aprovades per Decret de Presidència núm. ***/2021 que
declaro expressament conèixer i acceptar.
Localitat, data i signatura.........................................................................................................................................
President Consell Comarcal del Segrià
ANNEX 2
Tema 1. L’administrat: concepte i classes. La capacitat dels administrats i les seves causes modificatives.
Drets dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions públiques.
Tema 2. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i la forma. L’eficàcia dels
actes administratius: el principi d’autotulela declarativa. Condicions. La notificació: contingut, termini i
pràctica. La notificació defectuosa. La publicació. L’aprovació per una altra Administració. La demora i la
retroactivitat de l’eficàcia.
Tema 3. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i d’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: procediment i límits. La declaració de lesivitat. La revocació d’actes. La rectificació
d’errors materials o de fet.
Tema 4. Disposicions generals sobre els procediments administratius i normes reguladores dels diferents
procediments. Classes d’interessats en el procediment. Drets dels administrats. La iniciació del procediment:
classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Les oficines
d’assistència en matèria de registres. Terminis: còmput, ampliació i tramitació d’urgència. Ordenació.
Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes.
Tema 5. Finalització del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis
de congruència i de no-agreujament de la situació inicial. La falta de resolució expressa: el règim del silenci
administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat.
Tema 6. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles
generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos.
Tema 7. Els contractes del sector públic: l’òrgan de contractació. L’empresari: capacitat, solvència i
l’exigència de classificació.
Tema 8. Pressupost base de licitació, valor estimat i preu del contracte. La garantia definitiva: supòsits,
càlcul i reajustament. Aprovació de l’expedient de contractació. El procediment obert i les seves variants.
Criteris d’adjudicació.
Tema 9. Racionalització tècnica de la contractació: Acords marc, i centrals de contractació. La invalidesa
dels contractes. Recurs especial en matèria de contractació. Perfeccionament i formalització del contracte.
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Tema 10. Execució i modificació dels contractes administratius. Prerrogatives de l’Administració. La cessió
dels contractes i la subcontractació. L’extinció dels contractes administratius.
Tema 11. El contracte d’obres. L’aprovació i supervisió del projecte d’obres. El replanteig i la seva
comprovació. Les certificacions d’obres i la seva cessió. El subcontracte d’obres. Execució d’obres per la
mateixa Administració. El contracte de concessió d’obra pública: concepte.
Tema 12. El contracte de subministrament: règim jurídic. Execució, modificació, compliment i resolució.
Tema 13. El contracte de serveis: règim jurídic. Execució, modificació, compliment i resolució. El contracte
de concessió de serveis: concepte i distinció amb el contracte de serveis. Les prestacions patrimonials
públiques de caràcter no tributari.
Tema 14. L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Tramitació d’urgència.
Tema 15. Els béns de les entitats locals. Classes. L’inventari. Prerrogatives i potestats de les entitats locals
en relació amb els seus béns.
Tema 16. Els béns comunals. Béns de domini públic. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del
domini públic. Utilització: reserva i concessió. Béns patrimonials. Adquisició i alienació. Cessió.
Tema 17. La potestat normativa de les entitats locals: reglaments i ordenances no fiscals. Procediment
d’elaboració segons el Reglament d’obres, activitats i servens dels ens locals i el Codi de consum de
Catalunya. El reglament orgànic. Els bans.
Tema 18. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. Alteració i delimitació de termes. La població
municipal. El padró d’habitants. L’estatut dels veïns. Drets dels estrangers.
Tema 19. L’organització municipal. Els municipis de règim comú. Òrgans necessaris: l’alcalde, els tinents
d’alcalde i el Ple. 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.
Tema 20. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i
diferents de les pròpies. Els serveis mínims.
Tema 21. La prevenció i control ambiental de les activitats. Règims d’intervenció administrativa. La tramitació
de les llicències ambientals. La regulació de les activitats amb impacte ambiental a Catalunya. Les
comunicacions prèvies i les declaracions responsables en matèria d’activitats. La verificació. La intervenció
administrativa específica en matèria d’incendis. L’acte de comprovació.
Tema 22. Els espectacles públics i les activitats recreatives. Règims d’intervenció administrativa. Tramitació
de les llicències.
Tema 23. Les diputacions i les comarques: competències en matèria de cooperació i assistència al municipi.
Les entitats municipals descentralitzades. Les mancomunitats de municipis.
Tema 24. Les eleccions locals: funcions dels secretaris/àries. Proclamació dels electes i presa de possessió.
L’elecció dels alcaldes/esses. La qüestió de confiança. La moció de censura a l’àmbit local. L’estatut dels
membres electius de les corporacions locals.

Administració Local

78

Número 72
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Divendres, 16 d’abril de 2021

Tema 25. Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions, comunicacions,
notificacions i publicació dels acords.
Tema 26. El règim de valoracions. La funció social de la propietat i la gestió del sòl. Aspectes financers,
pressupostaris i comptables de l’urbanisme. Contribucions especials i quotes d’urbanització. Els convenis
urbanístics.
Tema 27. L’urbanisme. L’articulació entre l’ordenació del territori i l’urbanisme. El text refós de la Llei
d’urbanisme. Les administracions amb competències urbanístiques. El règim urbanístic del sòl. El règim
jurídic del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge.
Tema 28. Instruments de planejament urbanístic general. Plans d’ordenació urbanística municipal.
Instruments de planejament urbanístic derivat. Plans parcials urbanístics. Plans especials urbanístics. Plans
de millora urbana.
Tema 29. Elaboració i aprovació de plans. Competència i procediment. Efectes de l’aprovació. Iniciativa i
col·laboració dels particulars. Publicitat. Modificació i revisió de plans. Supòsits indemnitzatoris.
Tema 30. Execució del planejament. El principi d’equidistribució i les seves tècniques. Pressupòsits de
l’execució urbanística: la delimitació de polígons i la tria del sistema d’actuació. Actuacions urbanístiques
integrades i aïllades. El projecte d’urbanització.
Tema 31. El sistema de reparcel·lació. Modalitats. El projecte de reparcel·lació. Les juntes de compensació.
Obtenció de terrenys dotacionals. El sistema d’expropiació. Peculiaritats de les expropiacions urbanístiques.
Tema 32. Intervenció administrativa en l’ús del sòl, el subsòl i les edificacions. La llicència urbanística: actes
subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment de tramitació dels projectes d’actuacions
específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable i de les llicències per construccions vinculades a
activitats agrícoles i ramaderes.
Tema 33. Deure de conservació. Les ordres d’execució. Règim de la declaració de ruïna. La sol·licitud
d’entrada a domicili. 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.
Tema 34. Activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió i gestió de les
subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer.
Tema 35. El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. La plantilla i la relació de llocs de
treball. L’oferta pública d’ocupació. Adquisició de la condició de personal funcionari al servei de les entitats
locals.
Tema 36. Drets i deures del personal al servei de les entitats locals. Drets individuals. Carrera administrativa.
Pèrdua de la condició de personal funcionari al servei de les entitats locals. El règim disciplinari del personal
al servei de les entitats locals. Faltes i sancions. Procediment disciplinari.
Tema 37. Selecció, formació i avaluació de recursos humans en l’àmbit local. Les borses de treball. El
contracte de treball. Prevenció de riscos laborals. Situacions administratives. Drets econòmics i Seguretat
Social. Negociació col·lectiva. Règim d’incompatibilitats.
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Tema 38. Responsabilitat penal dels funcionaris públics: els delictes comesos per funcionaris públics.
Delictes contra l’Administració pública. Examen concret de la prevaricació, la desobediència i la denegació
d’auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d’influències i la
malversació de cabals públics.
Tema 39. Secretaria, intervenció i tresoreria: concepte. Classificació. Funcions. Règim jurídic.
Tema 40. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d’estabilitat
pressupostària, i de la regla de la despesa per a les corporacions locals: establiment i conseqüències
associades al seu incompliment. Els plans econòmics financers i els de sanejament financer: contingut,
tramitació i seguiment. Subministrament d’informació financera.
Tema 41. L’extinció de l’obligació tributària. El pagament: requisits, mitjans de pagament i efectes del
pagament. Conseqüències de la falta de pagament i consignació. La prescripció. La insolvència. La
compensació i la formalització en comptabilitat.
Tema 42. La recaptació de tributs. Òrgans de recaptació. El procediment de recaptació en via de
constrenyiment: desenvolupament del procediment de constrenyiment. L’embargament de béns. Alienació,
imputació de pagaments.
Tema 43. La gestió i liquidació de recursos. La revisió en via administrativa dels actes de gestió dictats en
matèria d’hisendes locals. La devolució d’ingressos indeguts.
Tema 44. 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.
Tema 45. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les
modificacions de crèdit: concepte, classes, finançament i tramitació.
Tema 46. 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 despeses. Les despeses amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de
finançament.
Tema 47. La liquidació del pressupost. Tramitació. El resultat pressupostari. El romanent de tresoreria:
càlcul. La consolidació pressupostària.
Tema 48. La tresoreria dels ens locals. Règim jurídic. El principi d’unitat de caixa. Funcions de la tresoreria.
El compliment del termini de pagament i les conseqüències del seu incompliment.
Tema 49. El sistema de comptabilitat de l’Administració local: principis, competències i finalitats de la
comptabilitat. Les instruccions de comptabilitat: àmbit d’aplicació de cadascuna.
Tema 50. El compte general de les entitats locals. Els estats i comptes anuals annexos de l’entitat local i
dels seus organismes autònoms: contingut i justificació. Els comptes de les societats mercantils. Tramitació i
tramesa del compte general. El control extern de l’activitat economicofinancera del sector públic local. La
responsabilitat comptable: concepte i règim jurídic.
Tema 51. El control intern de l’activitat economicofinancera de les entitats locals i dels seus ens dependents.
La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu i modalitats. Especial referència al règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics. Les objeccions i les observacions
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complementàries i la resolució de discrepàncies. Comprovació material de les inversions. L’omissió de la
funció interventora.
Tema 52. El crèdit local. Classes d’operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les
operacions de crèdit a llarg termini. Finalitat i durada. Competència. Límits i requisits per a la concertació
d’operacions de crèdit a llarg termini. La concessió d’avals per les entitats locals. El principi de prudència
financera.
Tema 53. Els recursos dels municipis en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. La
imposició i ordenació de tributs i l’establiment de recursos no tributaris. L’estudi tècnic econòmic.
Tema 54. Taxes. Tipologia de fets imposables. Supòsits de no-subjecció i exempció. Subjectes passius.
Quota tributària. Meritació. Gestió. Els preus públics. Concepte i distinció amb les taxes. Import. Cobrament.
Fixació.
Tema 55. Les contribucions especials. Fet imposable. Base imposable. Quota i meritació. Imposició i
ordenació. Bestreta i ajornament de quotes. Col·laboració ciutadana.
Tema 56. L’impost sobre béns immobles. Fet imposable. Bonificacions. Meritació i període impositiu. Gestió
cadastral. L’impost sobre activitats econòmiques. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Meritació i
període impositiu. Gestió censal.
Tema 58. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Naturalesa i fet imposable. Bonificacions. Període
impositiu i meritació. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Fet imposable. Subjecte passiu.
Base imposable. Quota. Meritació. Gestió tributària. Bonificacions.
Tema 59. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Naturalesa i fet imposable.
Supòsits de no-subjecció. Base imposable. Tipus de gravamen i quotes. Meritació. Gestió tributària de
l’impost.
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