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Administració Local

2018-00335
Ajuntament de Constantí

ANUNCI

La Junta de Govern Local ha aprovat en data 10 de gener de 2018, les bases i convocatòria que ha de regir la 
selecció, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de tècnic/a d’administració general (subgrup A1 i complement 
de destí 26) de l’Ajuntament de Constantí, en règim de funcionari/ària de carrera enquadrada dins de l’escala 
d’administració general, i adscrita al Departament de Secretaria (exp. RRHH3165/2017), i que textualment es 
transcriuen en el següent:

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A DE CARRERA

Base 1a.- Objecte de la convocatòria
Aquestes bases tenen per objecte regular la selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça 
de tècnic/a d’administració general (subgrup A1 i complement de destí 26) de l’Ajuntament de Constantí, en règim 
de funcionari/ària de carrera enquadrada dins de l’escala d’administració general, i adscrita al Departament de 
Secretaria. Aquesta plaça es troba inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2017.
De conformitat amb la base onzena d’aquesta convocatòria, per raons expressament justifi cades de necessitat i 
urgència, per tal de prestar serveis amb caràcter transitori, quan hi hagi necessitat d’ocupar provisionalment places 
o llocs de treball vacants amb assignació pressupostària, reservades a personal funcionari de carrera, d’iguals 
característiques que les que són objecte d’aquesta convocatòria, es podran cobrir per les persones aspirants que 
hagin obtingut una puntuació igual o superior a la mínima requerida, i totes les qualifi cacions d’apte, per considerar 
superat el procés de selecció, formant una única borsa de treball, de la qual es podran extraure persones aspirants, 
per a ser nomenades funcionàries interines.
La jornada de treball setmanal de la plaça convocada serà de 37,5 hores de mitjana en còmput setmanal (100% de 
la jornada setmanal ordinària). Les funcions bàsiques del lloc de treball, adscrit a l’Àrea de secretaria, són: 
-  elaborar informes jurídics, reglaments, ordenances, plecs de condicicions administratives, contractes, bases per 

a subvencions, convenis i altra documentació jurídica
- Assistir tècnicament i jurídicament les diverses àrees municipals.
-  Actuar com a secretari/ària dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament en substitució del secretari.
-  Forma part de les meses de contractació com assessor
-  Formar part del comitè d’experts.
-  Instruir expedients de contractació, excepte en contractació menor
- Instruir expedients de patrimoni.
- Instruir expedients de responsabilitat patrimonial. 
-  Ser instructor en els expedients sancionadors.
-  Atendre consultes de ciutadans relacionades amb les tasques descrites.

Base 2a.- Condicions dels aspirants
Per a ser admès a la realització de les proves selectives al lloc convocat, serà necessari que els aspirants reuneixin 
a la data de fi nalització del termini per a la presentació de sol·licituds els següents requisits i condicions que hauran 
de mantenir durant el procés selectiu:
2.1. Requisits generals.
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 

30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP).
b) Posseir la capacitat funcional per acomplir les tasques.
c) Tenir complerts setze anys i no excedir, si s’escau, l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) 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 en inhabilitació absoluta o 
especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, 
o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o 
inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha d’estar inhabilitat o en situació equivalent ni ha d’haver 
estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a 
l’ocupació pública.
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2.2. Requisits específi cs.
a) Tenir el nivell de sufi ciència en català (C1), equivalent o superior. Els/Les aspirants que no ho acreditin en el 

moment de presentar la instància hauran de realitzar la prova de català a que es refereix la base vuitena.
b) Tenir, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds, la titulació 

de grau, equivalent o superior pròpia del grup de classifi cació A1, o estar en condicions d’obtenir-la en la data en 
què acabi el termini de presentació de sol·licituds.

 Els aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acreditar que estan en possessió de la 
corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s’escau, la homologació del títol. Aquest requisit no 
serà d’aplicació als aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualifi cació professional, en 
l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

c) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua castellana 
del nivell C2. Aquest coneixement s’acredita mitjançant la superació de la prova o l’exercici establert a aquest 
efecte o la presentació d’un dels documents que s’indiquen a continuació:
- Certifi cat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l’Estat espanyol.
- Diploma de nivell superior d’espanyol C2 (Reial Decret 1137/2002) o equivalent, o certifi cació acadèmica que 

acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
- Certifi cat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles ofi cials d’idiomes. També estan 

exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants nacionals de 
països en que la llengua castellana sigui llengua ofi cial o que hagin cursat en llengua castellana els estudis 
conduents a obtenir la titulació exigida com a requisit d’accés.

 Els aspirants discapacitats han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adequacions de 
temps i mitjans materials específi cs que sol·liciten per realitzar les proves. Només es tindran en compte aquelles 
sol·licituds relatives a adaptacions que tinguin relació directa amb la prova a realitzar. Correspon al Tribunal 
qualifi cador resoldre sobre l’oportunitat i concreció de l’adaptació en funció de les circumstàncies específi ques 
de cada prova selectiva.

Base 3a.- Equivalència de titulacions
1. Són equivalents a grau les titulacions de nivell 2 del Marc espanyol de qualifi cacions per a l’educació superior 
(MECES) o el nivell 6 del Marc Europeu de Qualifi cacions.
2. Són equivalents a màster les titulacions de nivell 3 del MECES o el nivell 7 del Marc Europeu de Qualifi cacions.
3. Són equivalents a doctorat les titulacions de nivell 4 del MECES o el nivell 8 del Marc Europeu de Qualifi cacions.
4. D’acord amb l’article 27 del Reial Decret 967/2017, de 21 de novembre, la possessió del nivell MECES 
corresponent per un titulat o titulada quedarà acreditat amb la mera referència de la publicació en el Butlletí Ofi cial 
de l’Estat, presentada de forma conjunta amb el títol de que es tracti. 
Les equivalències es poden trobar a la web: https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/
general/educacion/202058/fi cha/202058.html
5. Els aspirants que vulguin fer aquesta referència l’hauran d’aportar com a document separat o bé poden aportar 
l’annex II.

Base 4a.- Tramitació de les sol·licituds
1. L’anunci de l’aprovació de la convocatòria i de les bases que regulen aquest procés de selecció es publicarà 
íntegrament al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona i de manera extractada al Diari Ofi cial de la Generalitat 
de Catalunya i al Butlletí Ofi cial de l’Estat. Aquests tres anuncis també es publicaran al tauler d’anuncis i a la plana 
web de l’Ajuntament de Constantí.
2. El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí 
Ofi cial de la Província de Tarragona i fi nalitzarà als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació 
del seu extracte al Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Ofi cial de l’Estat. En cas que la publicació 
no fos simultània, l’inici del còmput del termini de vint dies naturals es produirà a partir de la data de la darrera 
publicació ofi cial. Només s’admetran les sol·licituds presentades en el termini indicat.
3. Les sol·licituds per prendre part a les proves d’accés s’adreçaran a l’Ajuntament de Constantí i es presentaran 
al Registre General d’aquest Ajuntament o per la seu Electrónica (http://constanti.eadministracio.cat/info.0). Les 
instàncies també es podran presentar en la forma establerta en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions publiques (LPACAP). En aquest supòsit, les persones aspirants 
hauran de comunicar immediatament aquest fet a l’Ajuntament de Constantí via fax o e-mail (recursoshumans@
constanti.cat).
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4. Els aspirants manifestaran en la seva sol·licitud que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en 
la convocatòria. 
5. Els restants i successius anuncis de la convocatòria es faran públics únicament a la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Constantí. 
6. Les sol·licituds, hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
a) Fotocòpia del DNI o passaport, o en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document ofi cial acreditatiu de 

la nacionalitat.
b) Fotocòpia del títol de grau o equivalent o el resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició.
c) Currículum vitae i documentació acreditativa compulsada dels aspectes valorables en la fase de concurs, sense 

que el tribunal qualifi cador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment. Els mèrits al·legats 
però no acreditats documentalment en el moment de presentar la sol·licitud, no es tindran en compte a l’hora de 
fer la corresponent valoració.

d) Rebut de pagament acreditatiu d’haver abonat a la Tresoreria municipal l’import dels drets d’examen o els 
documents acreditatius de l’atur i de no percebre cap quantitat en concepte de subsidi.

e) Si escau, certifi cat de sufi ciència de coneixements de llengua catalana (nivell C1, corresponent a l’anterior nivell 
C).

f) Si escau, certifi cat de coneixements de llengua castellana, nivell C2 (superior).
7. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:
- donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en 

la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.
- donen el consentiment perquè l’òrgan convocant faci les comprovacions i les acreditacions d’ofi ci sense que la 

persona aspirant hagi de presentar cap documentació que hi doni autorització expressa.

Base 5a.- Admissió dels aspirants
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’alcaldia, en el termini màxim d’un mes, dictarà resolució i 
declararà aprovada la llista d’admesos/es i exclosos/es. 
En l’esmentada resolució es farà públic el llistat d’aspirants admesos/es i exclosos/es, la data, hora i lloc de la 
celebració de la primera prova del procés i la composició del tribunal qualifi cador. La publicació d’aquesta resolució 
es farà en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona, en el tauler d’anuncis electrònic i la seu electrònica de 
l’Ajuntament i es concedirà un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la seva publicació, per a formular 
esmenes i possibles reclamacions. Si no es presenten reclamacions, es considerarà elevada a defi nitiva la llista 
d’aspirants admesos/es i exclosos/es sense necessitat de nova publicació. En cas que se’n produeixin, l’alcaldia 
resoldrà estimar-les o desestimar-les en el termini màxim d’un mes, a comptar de la fi nalització del termini per a 
la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions es consideraran 
desestimades. En el supòsit d’instàncies defectuoses, es requerirà a la persona interessada perquè ho esmeni en 
termini de 10 dies hàbils, quedant, si no ho fa, exclosa de la llista d’admesos/es i s’arxivarà la seva petició, amb els 
efectes i d’acord amb el procediment previst a l’article 21 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre. 
Si el Tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la 
convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu, podrà proposar, amb audiència prèvia de l’interessat/da, 
la seva exclusió i, si s’escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats 
comprovades als efectes pertinents.

Base 6a.- Drets d’examen.
Segons l’epígraf 7è, de l’article 7è, de l’ordenança fi scal núm. 6 de l’Ajuntament de Constantí s’estableix un import 
de 30€ per dret d’examen.
Estaran exempts del pagament dels drets d’examen per ocupar places i llocs de treball de l’Ajuntament, les persones 
que estiguin en atur i no siguin perceptors de cap quantitat en concepte de subsidi.

Base 7a.- Tribunal qualifi cador 
El tribunal qualifi cador dels exercicis i mèrits dels aspirants es designarà segons disposa l’article 60 del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
(TREBEP) i l’article 72 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals (RPEL). 
El tribunal qualifi cador, designat per l’alcaldia, es constituirà de la forma següent:
President/a:
- El secretari de la corporació o el seu suplent que haurà d’ésser un funcionari/a de carrera del subgrup A-1 que 

ocupi una plaça de plantilla i lloc de treball del mateix grup de classifi cació.
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Vocals:
− Titular i suplent: Un funcionari de carrera del subgrup A-1, designat per l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya, que ocupi una plaça de plantilla i lloc de treball del mateix grup de classifi cació.
− Titular i suplent: Un funcionari de carrera del subgrup A-1, designat pel Departament de Governació de la 

Generalitat de Catalunya, que ocupi una plaça de plantilla i lloc de treball del mateix grup de classifi cació.
− Titular i suplent: Un funcionari de carrera del subgrup A-1, designat per la Diputació de Tarragona, que ocupi una 

plaça de plantilla i lloc de treball del mateix grup de classifi cació.
− Titular i suplent: Un funcionari de carrera del subgrup A-1, d’una administració aliena a la Corporació, que ocupi 

una plaça de plantilla i lloc de treball del mateix grup de classifi cació.
Secretari/a: 
 Un/a funcionari/aria de la corporació i el/la seu/va suplent, que actua amb veu i sense vot.
Es designaran el mateix nombre de suplents que els titulars hi hagin i actuaran els uns o els altres indistintament. 
La totalitat dels membres haurà de posseir un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per a l’ ingrés en el cos o 
escala de la plaça que es convoca. 
Quan concorrin les circumstàncies previstes a l’article 24 de la Llei estatal 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, els aspirants podran formular recusació contra els membres del Tribunal. 
El Tribunal pot disposar la incorporació da les seves tasques de persones tècniques especialistes per a totes o 
algunes de les proves, 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 que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen 
aquestes bases. 
Als efectes previstos en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, el 
tribunal qualifi cador es classifi ca en la categoria primera. 

Base 8a.- Desenvolupament del procés de selecció
Els procediment de selecció és el de concurs-oposició lliure i consta de dues fases, que s’hauran de superar amb la 
puntuació mínima establerta per a cadascuna d’elles. La primera fase és la d’oposició i consta de quatre exercicis 
de caràcter obligatori i eliminatori. La segona fase és la de concurs.
La puntuació màxima que es podrà assolir serà de 100 punts. La fase d’oposició serà de 85 punts i la fase de 
concurs 15.

1. Fase d’oposició.
Primer exercici. Prova de llengües.
1.1. Prova de coneixements de català: Consisteix en la realització d’exercici de coneixements de sufi ciència de 
la llengua catalana (expressió escrita, comprensió lectora, expressió oral, gramàtica i vocabulari), corresponent 
al nivell C1. La qualifi cació d’aquest exercici serà d’apte o no apte, quedant aquests darrers eliminats del procés 
selectiu.
La durada màxima s’estableix en 3 hores aproximadament. Queden exempts de realitzar aquesta els aspirants que 
acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certifi cat de sufi ciència de 
coneixements de llengua catalana (nivell C1, corresponent a l’anterior nivell C) expedit per la Secretaria de Política 
Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística) o un dels altres títols, diplomes i certifi cats que són 
considerats equivalents (Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual es refonen i 
s’actualitzen els títols, diplomes i certifi cats equivalents als certifi cats de coneixements de català de la Secretaria de 
Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística), modifi cada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 
d’abril), d’acord amb 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, o 
un certifi cat de nivell superior de coneixements de català. 
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que, en algun procés de selecció per a 
l’accés a la condició de funcionari/ària públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua 
catalana del mateix nivell o superior al que s’hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti 
aquesta circumstància. Per realitzar aquestes proves, el Tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 
tècniques especialitzades en normalització lingüística. 
1.2. Prova de coneixements de llengua espanyola: Els coneixements de la llengua espanyola s’hauran d’acreditar 
per aquells/elles aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. La prova de coneixements de la llengua 
espanyola consistirà en mantenir una conversa, amb els/les assessors/ores que el tribunal de selecció nomeni, de 
manera que quedi demostrat un domini sufi cient de l’idioma per part de l’aspirant. 
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Restaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants provinent d’un Estat diferent a l’Estat espanyol que tingui 
com a llengua ofi cial l’idioma espanyol o que hagin presentat, juntament amb la instància sol·licitant prendre part en 
el procés de selecció, fotocòpia compulsada d’algun dels documents següents: 
-  Certifi cat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l’Estat espanyol.
-  Diploma de nivell superior d’espanyol C2 (Reial Decret 1137/2002) o equivalent, o certifi cació acadèmica que 

acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 
-  Certifi cat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles ofi cials d’idiomes.
Aquestes dues proves es valoraran, cadascuna, com a apte o no apte. Ambdues són obligatòries i eliminatòries 
segons correspongui, tot quedant exclosos/es del procés de selecció els/les aspirants que, no estant dintre d’un 
dels supòsits d’exempció degudament acreditats, no superin alguna d’aquestes dues proves de la primera fase. 
Segon exercici. Teòric temari genèric tipus test
Consistirà en contestar per escrit, en termini màxim de 70 minuts, el qüestionari tipus test de 60 preguntes amb 
quatre respostes alternatives que plantegi el Tribunal sobre les matèries del programa que fi gura com a temari 
genèric a l’annex d’aquestes Bases. El tribunal disposarà de 6 preguntes de reserva, per a possibles anul·lacions 
que poguessin donar-se. En aquesta prova els aspirants no podran fer ús de cap tipus de material de suport. 
L’exercici es valorarà fi ns a 30 punts, i serà necessari obtenir una puntuació mínima de 15 punts per superar-lo. La 
qualifi cació s’atendrà a la regla següent:
- cada resposta vàlida serà qualifi cada amb 0.50 punts
- cada resposta incorrecta restarà 0.125 punts
- les respostes en blanc seran neutres
Tercer exercici. Teòric temari específi c
Els aspirants, en un temps màxim de dues hores, hauran de desenvolupar per escrit una o més preguntes proposades 
pel tribunal, del conjunt del temari específi c contingut a l’Annex I. 
Els aspirants quedaran convocats a la lectura dels seus exercicis davant del tribunal, el qual podrà sol·licitar els 
aclariments que consideri oportuns.
En aquesta prova els aspirants no podran fer ús de cap tipus de material de suport. 
Aquest exercici es qualifi carà de 0 a 25 punts, exigint un mínim de 12,5 punts per superar l’exercici.
Quart exercici. Prova pràctica
Consistirà en desenvolupar per escrit en el termini, que determini el Tribunal, un o més supòsits pràctics dels que 
proposarà el Tribunal, relacionats amb les pròpies tasques de la plaça a cobrir. 
Els aspirants podran utilitzar els textos legals, no comentats, en suport paper, que considerin necessaris i aportin 
per a l’ocasió.
Aquest exercici es qualifi carà de 0 a 30 punts, exigint un mínim de 15 punts per superar l’exercici.
El resultat fi nal de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les proves.

2. Fase de concurs.
Consistirà en la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants que hagin superat la fase d’oposició d’acord amb el 
barem següent:
A) Experiència professional
- Per serveis prestats en l’Administració local en funcions iguals o equivalents al lloc de treball objecte de la 

convocatòria com a personal laboral, funcionari de carrera o funcionari interí: 0,20 punts/mes, amb un màxim de 
6 punts.

- Per serveis prestats al sector privat relacionades amb l’assessorament jurídic: 0,10 punts/mes, amb un màxim de 
2 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 per serveis s’acreditarà mitjançant informe de vida laboral acompanyat de còpia del contracte de 
treball o certifi cat de serveis prestats. L’experiència professional dels treballadors autònoms s’acreditarà mitjançant 
documents acreditatius de l’alta d’autònom en l’epígraf corresponent i aquella documentació justifi cativa de la 
concreta activitat realitzada, a l’objecte de demostrar la vinculació entre l’experiència i el lloc de treball ofert.
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 8 punts.
B) Formació.
Per seminaris, post-graus, escola ofi cials i d’altres similars vinculats amb la plaça a ocupar (dret, gestió pública i/o 
economia) realitzats durant els últims deu anys (a comptar des de la data de publicació de les presents bases en el 
Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona):
a) Per cursos fi ns a 20 hores: 0,25 punts.
b) Per cursos de 21 a 50 hores: 0,50 punts.
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c) Per cursos de 51 a 100 hores: 0,75 punts.
d) Per cursos de durada superior a 100 hores: 1 punt.
e) Per post-graus no quantifi cats en hores: 1 punt/curs lectiu.

Només es valoraran els impartits, organitzats, patrocinats o homologats per universitats, organismes públics o 
col·legis professional ofi cials.
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 5 punts. 

C) Entrevista personal.
Obligatòria i no eliminatòria. Consisteix en una entrevista personal amb els aspirants que superin les proves 
anteriors, en la qual el tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns i es valorarà tant 
la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants, com les seves aptituds i actituds en relació al lloc de treball a 
ocupar.

La qualifi cació serà de 0 a 2 punts.

Base 9a.- Qualifi cacions dels i les aspirants i proposta de nomenament. 
Finalitzada la qualifi cació dels aspirants, el tribunal farà pública en el tauler d’edictes i a la web municipal (www.
constanti.cat) de la corporació la relació de persones aprovades per ordre de puntuació fi nal i elevarà a l’alcaldia 
proposta de nomenament com a funcionari/ària en pràctiques a qui hagi obtingut la puntuació més alta. En cap cas 
el nombre d’aspirants proposats pot superar el de les places convocades.
L’aspirant proposat presentarà a l’Ajuntament, dins el termini de 5 dies naturals, des que es faci pública la relació 
de persones aprovades, els documents acreditatius de les condicions per prendre part a les proves que s’exigeixen 
a la base segona, i que són:
-  Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant 

expedient disciplinari de qualsevol administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola 
hauran d’acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o 
condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció publica en el seu estat d’origen.

-  Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent o declaració que se 
sol. licitarà l’autorització de compatibilitat o que s’exercirà l’opció que 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. 

Si dins del termini indicat, i excepte casos de força major, la persona proposada pel Tribunal no presentés la 
documentació, no podrà ser nomenada, quedant anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de les 
responsabilitats en què pogués haver incorregut per falsedat en la seva instància. Seguidament es procediria a 
sol·licitar la referida documentació al següent aspirant. En cas que cap dels aspirants superés el procés selectiu, el 
Tribunal declararà deserta la convocatòria.

Base 10a.- Nomenament i presa de possessió 
Una vegada presentada la documentació esmentada en la base anterior, l’alcaldia emetrà el nomenament a favor 
de la persona proposada pel tribunal com a personal funcionari/ària en pràctiques durant el període de sis mesos. 
L’aspirant haurà de prendre possessió del lloc en el termini de 15 dies naturals, a comptar a partir de la notifi cació 
del nomenament. 
L’aspirant que injustifi cadament no prengui possessió del lloc perdrà tots els drets derivats del procés de selecció i 
del subsegüent nomenament. Seguidament es procediria a sol·licitar la referida documentació al següent aspirant. 
Mentre no s’hagi produït la presa de possessió, no es generarà cap dret econòmic a favor de l’aspirant. 
En compliment de la normativa d’incompatibilitats, l’aspirant, en el moment de prestar el jurament o la promesa 
esmentats, ha de fer una declaració de les activitats que realitza, i sol·licitar la compatibilitat, si escau, o exercir 
l’opció prevista a l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques. 

Base 11a.- Borsa de reposició 
Les persones aspirants que aprovin el concurs-oposició, però no siguin seleccionades per cobrir la plaça convocada, 
restaran en llista d’espera per tal de cobrir, de forma provisional, les necessitats que es puguin produir com a 
conseqüència de baixes laborals o altres situacions administratives
En els supòsits previstos a l’article 10.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, per raons expressament justifi cades de necessitat i 
urgència, per tal de prestar serveis amb caràcter transitori, quan hi hagi necessitat d’ocupar provisionalment places 
o llocs de treball vacants amb assignació pressupostària, reservades a personal funcionari de carrera, d’iguals 
característiques que les que són objecte d’aquesta convocatòria, es podran cobrir per les persones aspirants que 



Dimecres, 24 de gener de 2018 - Número 17

7

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

C
IE

: B
O

P
T-

I-2
01

8-
00

33
5

hagin obtingut una puntuació igual o superior a la mínima requerida, i totes les qualifi cacions d’apte, per considerar 
superat el procés de selecció, formant una única borsa de treball, de la qual es podran extraure persones aspirants, 
per a ser nomenades funcionaries interines, a temps complet, partint com a primera opció de la puntuació més alta, 
i continuant en ordre decreixent.
La vigència d’aquesta borsa de reposició es fi xa fi ns a 31 de desembre de 2020.

Base 12a.- . Incidències i impugnacions 
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords que calguin per garantir 
el funcionament correcte del procés selectiu. Contra les resolucions defi nitives i els actes de tràmit de l’alcaldia 
(delegables a la Junta de Govern Local), si aquests actes 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/ades podran interposar, d’acord amb l’article 123 de la Llei estatal 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, potestativament, recurs de 
reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notifi cació, davant de l’òrgan 
competent, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei estatal 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 notifi cació, davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, d’acord amb el que preveu 
l’article 9 de la Llei esmentada. 
Contra les resolucions defi nitives i els actes de tràmit del Tribunal, si aquest 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/ades podran interposar, en el termini 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notifi cació, recurs d’alçada davant de l’òrgan 
competent. Igualment els interessats/ades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per 
a la seva defensa. Per la simple concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament 
aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les. 

ANNEX I

1.1 Temari genèric (20 temes).

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut essencial. La reforma constitucional. 
Tema 2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006. Antecedents. Estructura i contingut essencial. Competències 
de la Generalitat de Catalunya: Tipologia.
Tema 3. Els drets i deures fonamentals. La protecció i la suspensió dels drets fonamentals. Protecció jurisdiccional 
dels drets fonamentals de la persona.
Tema 4. La Corona. Atribucions segons la Constitució.
Tema 5. Les Corts Generals. Composició i funcions. Regulació i funcionament de les cambres: els reglaments 
parlamentaris. Òrgans de control dependents de les Corts Generals. El defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.
Tema 6. El Govern en el sistema constitucional espanyol. El president del Govern. El Govern: composició, organització 
i funcions. El control parlamentari del Govern.
Tema 7. El poder judicial. Regulació constitucional de la justícia. La Llei orgànica del poder judicial. La Llei de 
demarcació i planta judicial. El Consell General del Poder Judicial: designació, organització i funcions. L’organització 
de l’administració de justícia a Espanya: ordres jurisdiccionals, classes d’òrgans jurisdiccionals i les seves funcions. 
Confl ictes de jurisdicció i competència. 
Tema 8. El Tribunal Constitucional en la Constitució i en la Llei orgànica. Composició, designació, organització i 
funcions. El sistema espanyol de control de la constitucionalitat de les lleis.
Tema 9. L’Administració pública a la Constitució. El dret administratiu bàsic dictat al empara de l’article 149.1.18 de 
la Constitució. El desenvolupament legal llevat a terme per Catalunya.
Tema 10. L’Administració general de l’Estat: la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
L’estructura departamental i els òrgans superiors. L’organització territorial de l’Administració general de l’Estat. Els 
delegats i subdelegats de Govern. Els directors insulars.
Tema 11. L’Administració instrumental. Els organismes públics. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. 
Les societats mercantils i fundacions publiques. Altres entitats publiques per la gestió dels serveis públics.
Tema 12. Les formes d’organització territorial de l’Estat. Les Comunitats Autònomes. Organització política i 
administrativa. El sistema de distribució de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes. Les relacions 
entre l’Estat i les comunitats autònomes. El fi nançament de les comunitats autònomes.
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Tema 13. El Parlament de Catalunya. Composició, elecció i dissolució. Atribucions. Regulació i funcionament: els 
reglaments parlamentaris. Òrgans de control: el Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes. El Consell de 
Garanties Estatutàries. El Consell de Governs Locals.
Tema 14. El Govern de la Generalitat a Catalunya a l’Estatut d’autonomia. El president de la Generalitat: designació, 
remoció i funcions. El Govern: composició i funcions. El poder judicial a Catalunya: organització i planta. El Consell 
de Justícia de Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Fiscal Superior de Catalunya.
Tema 15. L’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’estructura i 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 16. L’Administració Local a la Constitució i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El marc competencial de les 
entitats locals. Evolució de la normativa bàsica de règim local. La normativa de règim local de Catalunya. 
Tema 17. El model d’organització territorial de Catalunya. La vegueria. Les determinacions estatutàries i la seva 
creació i delimitació. La Presidència del Consell de Vegueria. Competències i cooperació municipal. La comarca. 
L’àmbit territorial comarcal. Organització i competències. El règim especial de la Vall d’Aran: organització, 
competències i fi nançament. Cooperació municipal. Altres entitats locals: entitats locals d’àmbit inferior al municipi, 
mancomunitats de municipis i àrees metropolitanes.
Tema 18. La Unió Europea: origen i evolució. El procés d’integració d’Espanya. Institucions i Organismes de la Unió 
Europea: composició, funcionament y competències. La Unió econòmica i monetària. Relacions amb les Comunitats 
Autònomes i Entitats Locals.
Tema 19. L’ordenament jurídico-administratiu: el dret comunitari. La Constitució. La Llei. Classes de lleis. Els tractats 
internacionals. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària. Procediment d’elaboració. Límits. El 
control de la potestat reglamentària.
Tema 20. Les relacions interadministratives. Principis. col·laboració, cooperació i coordinació. La jerarquia, la 
coordinació i el control. Confl icte d’atribucions. La potestat organitzadora de l’administració: creació, modifi cació i 
supressió d’òrgans administratius. Classes d’òrgans.

1.2. Temari específi c (70 temes)
Tema 21. El ciutadà versus administrat: concepte i classes. La capacitat dels ciutadans i les seves causes 
modifi catives. Drets dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions públiques. 
Tema 22. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i la forma. L’efi càcia dels actes 
administratius: el principi d’autotutela declarativa. Condicions.
Tema 23. La notifi cació: contingut, termini i pràctica. La notifi cació defectuosa. La publicació. L’aprovació per una 
altra Administració. La demora i la retroactivitat de l’efi càcia.
Tema 24. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació 
de l’acte administratiu. La revisió d’actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. L’acció de nul·litat: 
procediments i límits. La declaració de lesivitat. La revocació d’actes. La rectifi cació d’errors materials o de fet.
Tema 25. Disposicions generals sobre els procediments administratius. Els mitjans electrònics aplicats al 
procediment administratiu comú. Classes d’interessats en el procediment. Drets dels administrats. La iniciació del 
procediment: classes, esmena i millora de les sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els 
registres administratius. Terminis: còmput, ampliació i tramitació d’urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels 
interessats, prova i informes.
Tema 26. Finalització del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de 
congruència i de no agreujament de la situació inicial. La terminació convencional. La falta de resolució expressa: el 
règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat. La tramitació simplifi cada del procediment 
administratiu comú.
Tema 27. La coacció administrativa: el principi d’autotutela executiva. L’execució forçosa dels actes administratius: 
els mitjans i principis d’utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.
Tema 28. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de 
tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos. Procediments substitutius dels recursos administratius: 
conciliació, mediació i arbitratge.
Tema 29. La jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves 
competències. Les parts: legitimació. L’objecte del recurs contenciós administratiu. Causes d’inadmissibilitat.
Tema 30. El procediment en primera o única instància. Mesures cautelars. La sentència: recursos contra sentències. 
L’execució de la sentència. Procediments especials.
Tema 31. La potestat sancionadora: concepte i signifi cat. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. El 
procediment sancionador i les seves garanties. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la 
potestat sancionadora local.
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Tema 32. La responsabilitat de l’Administració pública: característiques. Els pressupòsits de la responsabilitat. Danys 
rescabalables. L’acció de responsabilitat. Principis del procediment administratiu en matèria de responsabilitat. El 
procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i el personal 
al servei de les administracions públiques.
Tema 33. Els contractes del sector públic. La normativa estatal i autonòmica en matèria de contractació. La 
contractació en l’àmbit local.
Tema 34. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. Tipus 
de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Règim jurídic dels contractes 
administratius i els de dret privat: els actes separables. Els principis generals de la contractació del sector públic: 
racionalitat, llibertat de pactes i contingut mínim, perfecció i forma, remissió d’informació, el règim d’invalidesa i el 
recurs especial en matèria de contractació.
Tema 35. Les parts en els contractes del sector públic. L’òrgan de contractació. Especial referència als òrgans 
de contractació en l’àmbit local. L’empresari: capacitat, prohibicions, solvència i classifi cació. La successió del 
contractista.
Tema 36. La preparació de contractes per les administracions públiques. El preu, el valor estimat. La revisió de preus. 
Garanties en la contractació del sector públic. Classes d’expedients de contractació. La selecció del contractista: 
procediments, formes i criteris d’adjudicació. Perfeccionament i formalització del contracte. La invalidesa dels 
contractes. Racionalització tècnica de la contractació. Acords marc. Sistemes dinàmics de contractació. Centrals 
de contractació.
Tema 37. Execució i modifi cació dels contractes administratius. Prerrogatives de l’Administració. L’extinció dels 
contractes administratius. La cessió dels contractes i la subcontractació.
Tema 38. El contracte d’obres. El contracte de concessió d’obra pública.
Tema 39. El contracte de gestió de serveis públics. El contracte de subministrament. El contracte de serveis.
Tema 40. L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties jurisdiccionals. 
Garanties jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Tramitació d’urgència. Procediments especials.
Tema 41. El patrimoni de les Administracions Públiques. Adquisició de béns i drets. Protecció i defensa del patrimoni. 
Els béns i drets públics: afectació, desafectació i mutacions demanials; adscripció i desadscripció. Ús i explotació 
dels béns i drets. Gestió patrimonial. Relacions interadministratives.
Tema 42. El patrimoni dels ens locals: béns i drets que el conformen i alteració de la qualifi cació jurídica dels béns. 
Tràfi c jurídic dels béns. Utilització i aprofi tament dels béns. Conservació, protecció i defensa dels béns.
Tema 43. El règim local: signifi cat i evolució històrica. L’Administració local a la Constitució i a l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya. La Carta europea d’autonomia local. El principi d’autonomia local: signifi cat, contingut i límits
Tema 44. El sistema de fonts del dret local. Regulació bàsica de l’Estat i la normativa de Catalunya en matèria de 
règim local. La incidència en la legislació sectorial sobre el règim local. La potestat normativa de les entitats locals: 
reglaments i ordenances. Procediment d’elaboració. El reglament orgànic. Els bans.
Tema 45. El municipi: conceptes i elements. El terme municipal: el problema de la planta municipal. Alteracions dels 
termes municipals. Legislació bàsica i legislació catalana. La població municipal. El padró d’habitants. L’estatut dels 
veïns. Drets dels estrangers.
Tema 46. L’organització municipal dels municipis de règim comú. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris. Els 
grups polítics i els regidors no adscrits. La participació veïnal en la gestió municipal. El consell obert. Altres règims 
especials.
Tema 47. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i diferents 
de les pròpies i delegades. La sostenibilitat fi nancera de l’hisenda municipal como pressupost per a l’exercici de 
competències i serveis municipals. Els serveis mínims.
Tema 48. La província com a entitat local. Organització i competències. La cooperació municipal. Les relacions 
entre les comunitats autònomes i les diputacions provincials. La coordinació en la prestació de determinats serveis 
per les Diputacions Provincials.
Tema 49. Entitats locals de àmbit inferior al municipi. Les comarques. Les mancomunitats de municipis. Les àrees 
metropolitanes. Els consorcis: règim jurídic.
Tema 50. El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció dels regidors i alcaldes. Elecció 
de diputats provincials i presidents de les diputacions provincials. La moció de censura i la qüestió de confi ança a 
l’àmbit local. El recurs contenciós electoral. L’Estatut dels membres electius de les corporacions locals.
Tema 51. Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certifi cacions, comunicacions, notifi cacions 
i publicacions dels acords. El registre de documents. La utilització de mitjans telemàtics.
Tema 52. Singularitats del procediment administratiu dels ens locals. La revisió i revocació dels actes dels ens 
locals. Tramitació d’expedients. Els interessats. Abstencions i recusacions. Recursos administratius i jurisdiccionals 
contra els actes locals.
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Tema 53. Les formes d’acció administrativa de les entitats locals. La activitat de policia: la intervenció administrativa 
local en l’activitat privada. Les autoritzacions administratives: classes. El règim de les llicències. La comunicació i 
la declaració responsable. 
Tema 54. La iniciativa pública econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis. El servei públic en les entitats 
locals. Les formes de gestió directa i indirecta.
Tema 55. Evolució històrica de la legislació urbanística espanyola: des de la Llei del Sòl de 1956 fi ns al Text refós 
de 2015. El marc constitucional del urbanisme. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competències de l’Estat, de 
les Comunitats Autònomes i de les entitats locals.
Tema 56. El Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (I). Condicions bàsiques de la igualtat en els drets 
i deures constitucionals dels ciutadans. Bases del règim del sòl, regles procedimentals comunes i normes civils. 
L’informe d’avaluació dels edifi cis. Cooperació i col·laboració interadministratives.
Tema 57. El Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (II). El règim de valoracions. Expropiació forçosa i 
responsabilitat patrimonial. Funció social de la propietat i gestió del sòl. Règim jurídic. 
Tema 58. Urbanisme (I): El Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i normativa que el desenvolupa. Objecte 
de la Llei d’urbanisme, atribucions de competències i principis generals de l’actuació urbanística. Administracions 
amb competències urbanístiques.
Tema 59. Urbanisme (II): règim urbanístic del sòl. Règim urbanístic i classifi cació del sòl. Reserves per sistemes 
urbanístics generals i locals. Aprofi tament urbanístic. Drets i deures dels propietaris. Règim d’ús provisional del sòl.
Tema 60. Urbanisme (III): planejament urbanístic. Figures del planejament urbanístic. Formulació i tramitació de les 
fi gures del planejament urbanístic. Efectes de l’aprovació de les fi gures del planejament urbanístic. Valoracions i 
supòsits indemnitzatoris. 
Tema 61. Urbanisme (IV): gestió urbanística. Disposicions generals. Sistemes d’actuació urbanística. Sistema 
d’actuació urbanística per reparcel·lació. Sistema d’actuació urbanística per expropiació. 
Tema 62. Urbanisme (V): dels instruments de la política de sòl i de vivenda. Actuacions estratègiques d’interès 
supramunicipal. Reserves de terrenys de possible adquisició. Patrimonis públics de sòl i vivenda. Drets de tanteig i 
retracte. Obligació d’edifi car i d’urbanitzar i conseqüències de l’incompliment d’aquesta obligació. 
Tema 63. Urbanisme (VI): intervenció en l’edifi cació i en l’ús del sòl i subsòl. Llicències i parcel·lacions urbanístiques. 
Odres d’execució i supòsits de ruïna.
Tema 64. Urbanisme (VII): protecció de la legalitat urbanística. Disposicions generals. Ordres de suspensió d’obres 
i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. Disciplina urbanística. Infraccions 
i sancions.
Tema 65. La hisenda local a la Constitució. El règim jurídic de les hisendes locals: criteris inspiradors del sistema de 
recursos i principis pressupostaris.
Tema 66. Els recursos de les hisendes locals en el marc del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals: 
dels municipis, de les províncies i d’altres entitats locals. La imposició i ordenació de tributs i l’establiment de 
recursos no tributaris.
Tema 67. L’extinció de l’obligació tributària. El pagament: requisits, mitjans de pagament i efectes del pagament. 
Conseqüències de la falta de pagament i consignació. Altres formes d’extinció: la prescripció, la compensació, la 
condonació i la insolvència.
Tema 68. 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. 
Els crèdits incobrables i fallits. La prescripció.
Tema 69. La gestió i liquidació dels recursos. La revisió en via administrativa dels actes de gestió dictats en matèria 
d’hisendes locals. La devolució dels ingressos indeguts.
Tema 70. L’impost sobre béns immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions i bonifi cacions. 
Base imposable. Base liquidable. Quota, meritació i període impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària. Inspecció 
cadastral.
Tema 71. L’impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Quotes: 
les tarifes. Meritació i període impositiu. Gestió censal i gestió tributària. El recàrrec provisional. L’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres.
Tema 72. L’impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Quotes: 
les tarifes. Meritació i període impositiu. Gestió censal i gestió tributària. El recàrrec provisional. L’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres.
Tema 73. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana.
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Tema 74. Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials: bestreta i ajornament de quotes 
i col·laboració ciutadana.
Tema 75. 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 competències 
autònomes a les inversions de les entitats locals. Els fons de la Unió Europea per a entitats locals.
Tema 76. Els 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 77. Activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió i gestió de les 
subvencions. Reintegrament de subvencions. Control fi nancer. Infraccions i sancions administratives en matèria de 
subvencions.
Tema 78. Les competèncias municipals en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. La 
regulació municipal dels usos de les vies urbanes. El procediment sancionador en matèria de trànsit.
Tema 79. La seguretat pública a Catalunya. La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública 
de Catalunya. Relacions entre administracions en matèria de seguretat pública. Regulació específi ca de les policies 
locals a Catalunya.
Tema 80. Les competències de les Entitats Locals en matèria de medi ambient urbà (I). Parcs y jardins públics. La 
protecció contra la contaminació acústica, lumínica y atmosfèrica a les zones urbanes. La regulació específi ca de 
les activitats amb impacte ambiental a Catalunya.
Tema 81. Les competències de les Entitats Locals en matèria de medi ambient urbà (II) La gestió dels residus 
urbans. L’abastament d’aigua i l’evacuació i tractament de les agües residuals.
Tema 82. Les competències municipals en matèria d’educació, serveis socials i sanitat.
Tema 83. Les competències municipals en matèria de promoció econòmica; de comerç, de fi res i mercats; de 
mitjans de comunicació i de serveis funeraris.
Tema 84. Les competències en matèria d’habitatge a Catalunya. La planifi cació territorial i la programació en matèria 
d’habitatge. L’habitatge en el planejament urbanístic. La qualitat del parc immobiliari d’habitatges. La protecció dels 
consumidors i usuaris d’habitatges en el mercat immobiliari. El règim de control i el procediment sancionador.
Tema 85. Els drets constitucionals dels empleats públics. Polítiques de paritat de gènere, contra la violència de 
gènere i d’atenció a les persones amb discapacitat i/o dependents. Responsabilitat penal dels funcionaris públics: 
els delictes comesos per funcionaris públics.
Tema 86. El personal al servei de les corporacions locals: classes i règim jurídic. Els instruments d’organització del 
personal: plantilles i relació de llocs de treball. L’oferta d’ocupació pública.
Tema 87. L’accés a l’ocupació local: principis reguladors. Requisits. Sistemes selectius. L’extinció de la condició de 
empleat públic. El règim de provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. El contracte de treball. Les situacions 
administratives dels funcionaris locals.
Tema 88. La relació estatutària. Els drets dels funcionaris locals. Drets individuals. Especial referència a la carrera 
administrativa i a les retribucions. El règim de Seguretat Social. Drets col·lectius. Sindicació i representació. El dret 
de vaga. La negociació col·lectiva.
Tema 89. Els deures dels funcionaris locals. El règim disciplinari. El règim de responsabilitat civil, penal i patrimonial. 
El règim d’incompatibilitats.
Tema 90. Participació ciutadana. Transparència i bon govern. Normativa estatal i autonòmica. Protecció de dades 
de caràcter personal.

Annex II

Model d’acreditació del nivell MECES per a la titulació d’accés i per la valoració dels mèrits

Nom
Cognoms
DNI
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Article 27.1 del RD 967/2014, de 21 de novembre: La possessió del nivell MECES corresponent per un titulat o 
titulada queda acreditada amb la mera referència de la publicació en el «Butlletí Ofi cial de l’Estat», presentada de 
manera conjunta amb el títol de què es tracti.

Titulació Data BOE de l’acreditació del MECES

Titulació d’accés

Titulació mèrits 01

Titulació mèrits 02

Titulació mèrits 03

Titulació mèrits 04

Titulació mèrits 05

Titulació mèrits 06

Titulació mèrits 07

Titulació mèrits 08

Titulació mèrits 09

Constantí, 12 de gener de 2018
L’alcalde, Oscar Sánchez Ibarra
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