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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
RESOLUCIÓ PRE/1511/2020, de 23 de juny, per la qual s'aprova el temari de les proves per a la selecció de
personal funcionari interí per ocupar llocs reservats a personal funcionari d'Administració local amb
habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, de les entitats locals a Catalunya.
El gran nombre de vacants en llocs reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de
caràcter nacional a Catalunya i les dificultats per a la seva provisió, han generat la necessitat dels ens locals de
la seva cobertura a través d'altres procediments establerts a la normativa vigent, entre els quals figuren els
nomenaments interins.
L'article 92 bis. 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, atribueix a les
comunitats autònomes la competència per dur a terme els nomenaments de personal interí per ocupar llocs
reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, previ procediment de
selecció que ha de garantir el compliment dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en la selecció de
les persones que, amb caràcter interí, exerceixin aquestes funcions reservades.
El 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, regula en el seu article 53 els nomenaments interins, com a forma
de cobertura de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
L'esmentat precepte estableix que, quan no sigui possible la provisió dels llocs reservats per personal
funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, les corporacions locals poden proposar a
la comunitat autònoma el nomenament de personal interí per ocupar els esmentats llocs, sense perjudici que
les comunitats autònomes puguin constituir, en el seu àmbit territorial, una relació de candidats pròpia per a la
provisió, amb caràcter interí, dels llocs reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
És voluntat del Departament de la Presidència, com a departament competent en matèria d'Administració local,
donar resposta a la problemàtica generada a Catalunya pel nombre de places vacants en llocs reservats, amb
la constitució d'una relació de candidats que faciliti als ens locals que així ho demanin, la seva cobertura
temporal mitjançant els nomenaments interins, d'acord amb els principis constitucionals d'accés a la funció
pública i amb ple respecte a l'autonomia local.
El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix els principis en què s'ha
d'inspirar la selecció de personal, entre els quals cal tenir especialment en compte l'adequació del sistema
selectiu al contingut dels llocs de treball que s'han d'ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les
persones que hagin de prestar serveis a l'Administració tinguin la preparació i els coneixements necessaris per
dur a terme adequadament les seves tasques.
Al mateix temps, la normativa sobre funció pública disposa que una de les dades essencials que han de
contenir les bases d'una convocatòria és el programa (temari) sobre el qual han de versar les proves
selectives, o bé la indicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en què s'hagi publicat.
Atès el que disposa l'article 38 del Decret 20/2019, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la
Presidència, i d'acord amb les competències que m'atribueix la normativa vigent,

Resolc:

Aprovar i fer públic el temari de les proves per a la selecció de personal funcionari interí per ocupar llocs
reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de
secretaria intervenció, de les entitats locals a Catalunya, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
potestativament un recurs de reposició davant la directora general d'Administració Local en el termini d'un mes
comptat a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord
amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé
directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC,
de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 23 de juny de 2020

Rosa Vestit Villegas
Directora general d'Administració Local

Annex

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.
2.- L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i la forma. L'eficàcia dels actes
administratius: el principi d'autotutela 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.
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.
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.
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.
6.- Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de
tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos.
7.- La jurisdicció contenciosa administrativa: naturalesa, extensió i límits. El recurs contenciós administratiu:
subjectes i objecte del procés. Actuacions impugnables. Òrgans jurisdiccionals i competència. El procés
contenciós administratiu: fases. Recursos contra les sentències. L'execució de sentències.
8.- La responsabilitat patrimonial de l'Administració: règim jurídic. Especialitats del procediment de
responsabilitat patrimonial de l'Administració. La responsabilitat de les autoritats i funcionaris.
9.-La transparència de les administracions públiques. La publicitat activa. El dret d'accés a la informació
pública: concepte, límits, procediment, reclamacions i recursos. Les dades de caràcter personal. Protecció
jurídica i institucional. Principis rectors del tractament de dades. Els drets de les persones titulars de les dades.
10.- Els contractes del sector públic: l'òrgan de contractació. L'empresari: capacitat, solvència i l'exigència de
classificació.
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11.- 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.
12.- 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.
13.- Execució i modificació dels contractes administratius. Prerrogatives de l'Administració. La cessió dels
contractes i la subcontractació. L'extinció dels contractes administratius.
14.- 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.
15.- El contracte de subministrament: règim jurídic. Execució, modificació, compliment i resolució.
16.- 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.
17.- L'expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Tramitació d'urgència.
18.- Els béns de les entitats locals. Classes. L'inventari. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en
relació amb els seus béns.
19.- 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.
20.- La potestat normativa de les entitats locals: reglaments i ordenances no fiscals. Procediment d'elaboració
segons el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i el Codi de consum de Catalunya. El reglament
orgànic. Els bans.
21.- 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.
22.- 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.
23.- Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i diferents de les
pròpies. Els serveis mínims.
24.- 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.
25.- Els espectacles públics i les activitats recreatives. Règims d'intervenció administrativa. Tramitació de les
llicències.
26.- Les diputacions i les comarques: competències en matèria de cooperació i assistència al municipi. Les
entitats municipals descentralitzades. Les mancomunitats de municipis.
27.- Les eleccions locals: funcions dels secretaris i les secretàries. Proclamació dels electes i presa de
possessió. L'elecció dels alcaldes i les alcaldesses. La qüestió de confiança. La moció de censura a l'àmbit local.
L'estatut dels membres electius de les corporacions locals.
28.- Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i
publicació dels acords.
29.- 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.
30.- 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.
31.- Instruments de planejament urbanístic general. Plans d'ordenació urbanística municipal. Instruments de
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planejament urbanístic derivat. Plans parcials urbanístics. Plans especials urbanístics. Plans de millora urbana.
32.- 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.
33.- 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.
34.- 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.
35.- Intervenció administrativa en l'ús del sòl, el subsol 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.
36.- 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.
37.- Activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió i gestió de les
subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer.
38.- 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.
39.- 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.
40.- 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.
41.- 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.
42.- Secretaria, intervenció i tresoreria: concepte. Classificació. Funcions. Règim jurídic.
43.- 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.
44.- 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.
45.- 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.
46.- 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.
47.- 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.
48.- Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les
modificacions de crèdit: concepte, classes, finançament i tramitació.
49.- 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 pluriennal. La tramitació anticipada de despeses. Els
projectes de despeses. Les despeses amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de
finançament.
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50.- La liquidació del pressupost. Tramitació. El resultat pressupostari. El romanent de tresoreria: càlcul. La
consolidació pressupostària.
51.- 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.
52.- El sistema de comptabilitat de l'Administració local: principis, competències i finalitats de la comptabilitat.
Les instruccions de comptabilitat: àmbit d'aplicació de cadascuna.
53.- 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.
54.- 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 complementàries i la resolució
de discrepàncies. Comprovació material de les inversions. L'omissió de la funció interventora.
55.- 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.
56.- 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.
57.- 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.
58.- Les contribucions especials. Fet imposable. Base imposable. Quota i meritació. Imposició i ordenació.
Bestreta i ajornament de quotes. Col·laboració ciutadana.
59.- 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.
60.- 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.
61.- 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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