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BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ 
DE CINC PLACES DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL PER PROMOCIÓ 
INTERNA, INCLOSES A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A 2017, EN LA 
PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARI, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ. 
 
 
1. Objecte de les bases. 
 
L’objecte de les presents bases és regular l’accés a cinc places de tècnic/a 
d’administració general (A1) de la plantilla del personal funcionari, per promoció interna, 
mitjançant concurs-oposició, incloses en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 
2017. 
 
 
2. Condicions dels aspirants. 
 
Per ser admesos a la realització de les proves selectives els/les aspirants hauran de 
complir els requisits següents, tots ells referits a la data què finalitzi el període de 
presentació de sol·licituds per a prendre part en les proves selectives: 
 
a) Ser funcionari de l’Ajuntament del Masnou de l’escala administració general del subgrup 

A2. 
b) Posseir una antiguitat de, almenys, dos anys de servei actiu en el subgrup A2. 
c) Trobar-se en la situació administrativa de servei actiu, serveis especials, serveis en 

altres administracions o en qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc o de 
destinació.  

d) Estar en possessió de la titulació de llicenciat/ada universitari/ària o grau equivalent en 
dret, ciències polítiques, econòmiques o empresarials, intendent mercantil o Actuari. 

 
3. Procés de selecció. 
 
El procés de selecció és el concurs-oposició per promoció interna, que es regeix per les 
bases generals vuitena a desena 

 
3.1 Fase oposició 

 
a) Prova de caràcter teòric: 
Consistirà a contestar un qüestionari de 60 preguntes relacionades amb el temari general 
que figura a l’annex 1 de les bases generals publicades al BOP núm. 190 de 10 d’agost 
de 2009 i el temari específic que figura a l’annex d’aquestes bases. El temps per a la 
realització d’aquest exercici és de seixanta minuts.  
L’exercici es valorarà de 0 a 10 punts i per a la puntuació d’aquesta prova s’utilitzarà la 
fórmula següent:  
Puntuació = [(C - (E x 0,25))/P] x 10.  
C= Respostes correctes.  
E= Respostes errònies.  
P= Total de preguntes.  
Restarà eliminat l’aspirant que obtingui una puntuació inferior a 5 punts.  
 
b) Prova de coneixements de català. 
Consistirà en una prova escrita i oral de coneixements de la llegua catalana, del nivell C1. 
Resten exempts d’aquesta prova els aspirants que hagin acreditat aquests coneixements 
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d’acord amb la bases general cinquena. La qualificació d’aquesta exercici és d’apte/a o 
no apte/a. 
 
c) Prova pràctica 
Consistirà en la resolució d’un exercici de caràcter pràctic a escollir entre els 
proporcionats pel tribunal relacionat amb el temari específic de la convocatòria. La 
puntuació serà de 0 a 10 punts. Aprovaran els/les aspirants que obtinguin un mínim de 5 
punts 
 
La prova pràctica es farà amb ordinador i els/les aspirants podran consultar textos 
normatius en format PDF sense comentar. 
 
La puntuació total de la fase oposició serà la suma del resultat de la prova de caràcter 
teòric i el resultat de la prova pràctica.  
 

3.2 Fase concurs 
 

Consistirà en l’avaluació dels mèrits sobre la documentació acreditativa aportada per 
l’aspirant en el moment de presentar la instància 
 
A) Experiència professional 

Per serveis efectius prestats a l'Administració pública realitzant funcions pròpies 
de les places convocades: 0,05 punts per cada mes de servei fins a un màxim de 
2 punts. 

 
B) Expedient acadèmic o titulacions: 

Titulació universitària addicional, 0,5 punts per titulació fins a un màxim d’1 punt.  
 
C) Formació: 

1. Per la realització de postgraus, mestratges o estudis similars que tinguin relació 
amb les funcions de la plaça: 0,02 punts per hora lectiva fins a un màxim d’1 punt. 
 
2. Per la realització de cursos de perfeccionament i especialització directament 
relacionats amb matèries pròpies de les funcions de la plaça convocada, impartits 
per centres reconeguts oficialment, a raó de 0,01 punts per hora lectiva fins a un 
màxim de 1 punt. En el cas que no constin les hores lectives, es valorarà amb 
0,05 per curs. 
 
3. Per l'assistència a seminaris i jornades relacionades amb les funcions pròpies 
de la plaça convocada, a raó de 0,01 punts per hora lectiva fins a un màxim de 
0,50 punts. En el cas que no constin les hores lectives, es valorarà amb 0,04 per 
curs. 
 

D) Mèrits complementaris. 
Es deixa a la lliure consideració de l'òrgan de selecció l'apreciació d'altres mèrits 
que consideri rellevants per a la provisió de la plaça convocada, que hagin estat 
al·legats pels candidats i/o no hagin tingut cabuda en els apartats anteriors, fins a 
un màxim de 0’50 punts.  

 
La puntuació final obtinguda per cada aspirant, s’obtindrà sumant les puntuacions 
obtingudes en la fase oposició i la fase concurs  
 
 
4. Règim del procés selectiu 
 
Aquesta convocatòria es regeix per les presents bases específiques i per les bases 
generals aprovades per la Junta de Govern Local de 30 de juliol de 2009, que han estat 
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publicades al Butlletí Oficial de la Província número 190, de data 10 d’agost de 2009, i en 
extracte al Diari Oficial de la Generalitat número 5452, de data 27 d’agost de 2009. 
 
 
 
El Masnou, 
[Firma01-01] 
 

 
[Firma02-01] 
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ANNEX I 
 
TEMARI 

1. La Constitució Espanyola de 1978. Els drets i deures fonamentals.  
2. La potestat legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis 

d’harmonització.  
3. El govern en el sistema constitucional espanyol. El President del Govern. El control 

parlamentari del Govern.  
4. El Tribunal Constitucional. Funcions del Tribunal Constitucional.  
5. L’Administració Pública a la Constitució. La regulació de l’Administració a la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.  
6. L’Administració Local a la Constitució Espanyola, a l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya i a la Llei de Bases de Règim Local. Normativa autonòmica.  

7. Entitats que integren l’Administració Local. El marc competencial de les Entitats 
Locals.  

8. L’Administració Institucional. Els organismes públics. Organismes autònoms i entitats 
públiques empresarials.  

9. L’Administració pública: concepte. El Dret Administratiu: concepte i continguts. 
L’Administració Pública i el Dret. El principi de legalitat a l’Administració. Potestats 
reglades i discrecionals : discrecionalitat i conceptes jurídics indeterminats. Límits a la 
discrecionalitat.  

10. L’ordenament jurídic-administratiu (I): la Constitució. Les Lleis estatals i 
autonòmiques. Tipus de disposicions legals. Els Tractats Internacionals.  

11. L’ordenament jurídic-administratiu (II): el Reglament: concepte i classes. La potestat 
reglamentària. Procediment d’elaboració. Límits. El control de la potestat 
reglamentària.  

12. L’administrat: Concepte i classes. La capacitat dels ciutadans i les seves causes 
modificatives. L’Estatut del ciutadà: Drets subjectius i interessos legítims, diferències 
entre tots dos conceptes i obligacions.  

13. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: La motivació i forma.  
14. L’eficàcia dels actes administratius. El principi d’autotutela declarativa. Condicions. La 

notificació: Contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La notificació 
electrònica: mitjans electrònics de notificació. La publicació. L’aprovació per altra 
Administració. La demora i retroactivitat de l’eficàcia.  

15. L’executivitat dels actes administratius: El principi d’autotutela executiva. L’execució 
forçosa dels actes administratius: Els seus medis i principis d’utilització. La coacció 
administrativa directa. La via de fet.  

16. 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 
mateixa Administració: Supòsits. L’acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració 
de lesivitat. La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.  

17. Disposicions generals sobre els procediments administratius i normes reguladores 
dels diferents procediments. Regulació del procediment administratiu a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les AAPP.  

18. La iniciació del procediment: Classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de 
sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Terminis: Còmput, 
ampliació i terminació d’urgència. Ordenació. Instrucció: Intervenció dels interessats, 
prova i informes.  

19. Terminació 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.  

20. Recursos administratius: Principis generals. Actes susceptibles de recurs 
administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de 
recursos.  
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21. La jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la 
jurisdicció i les seves competències.  

22. La jurisdicció contenciosa administrativa. Les parts: capacitat processal, legitimació, 
representació i defensa. L’objecte del recurs contenciós administratiu.  

23. La jurisdicció contenciosa administrativa. El procediment en única o primera instància. 
Mesures cautelars. La sentència: recursos contra sentències. L’execució en 
sentència.  

24. La potestat sancionadora. Concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat 
sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties. La potestat 
sancionadora local.  

25. La responsabilitat patrimonial a l’Administració pública. Els pressupostos de la 
responsabilitat. Danys rescabalables. L’acció i el procediment administratiu en matèria 
de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei 
de les Administracions Públiques.  

26. L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties 
jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Tramitació d’urgència. Procediments 
especials.  

27. La protecció de dades (I). El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter 
personal. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 
d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. La Llei orgànica 3/2018 
de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals. 

28. La protecció de dades (II). El Delegat de Protecció de Dades. Els contractes 
d’encarregats de tractament. El registre de les activitats de tractament. L’avaluació 
d’impacte. L’auditoria de protecció de dades. 

29. Transparència i accés a la informació. Especial referència a la incidència de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern en la gestió dels serveis públics. 

30. Els principis de l'administració electrònica. Els serveis públics electrònics i el dret de la 
ciutadania a accedir-hi. La tecnologia al servei de les administracions. La Plataforma 
d'integració i col·laboració interadministrativa (PICA). Els serveis de col·laboració 
interadministrativa. Els serveis comuns corporatius d'administració electrònica.  

31. La interoperabilitat. La col·laboració entre administracions. La simplificació 
documental com a principi bàsic per al desenvolupament de l'administració 
electrònica.  

32. El model d'atenció ciutadana. Multicanalitat. El portal de serveis i tràmits electrònics.  

33. La seguretat en les transaccions electròniques. Els serveis d'identitat, signatura i 
perdurabilitat electrònica.  

34. La gestió de projectes. Definició. Característiques. Limitacions. Fases.  
35. El patrimoni de les Administracions Públiques. Les propietats públiques: Tipologia. El 

domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. 
Regim jurídic del domini públic. Regim de les autoritzacions i concessions demanials.  

36. El patrimoni privat de les Administracions Públiques. Regim jurídic. Potestats de 
l’Administració i regim d’adquisició, ús i alienació. La cessió de béns i drets 
patrimonials.  

37. Classes i règim jurídic dels béns del patrimoni dels ens locals. Patrimonis especials: 
El patrimoni municipal del sòl i el patrimoni històric-artístic  

38. Tràfic jurídic, utilització i aprofitament dels béns locals. Protecció dels béns locals. 
Aprovació i rectificació de l’Inventari de Béns i drets de propietat municipal.  

39. Les fonts del Dret Local. La potestat reglamentària de les entitats locals. Reglaments i 
Ordenances. Procediment d’elaboració. El reglament orgànic. Els bans.  

40. El Municipi (I): Concepte i elements. El terme municipal. El problema de la planta 
municipal. Alteracions de termes municipals. Legislació bàsica i legislació autonòmica.  

41. El Municipi (II): La població municipal. El Padró d’habitants. L’estatut dels veïns. Drets 
dels estrangers.  
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42. El Municipi (III): L’organització municipal. Òrgans necessaris: Alcalde, Tinent 
d’Alcalde, Ple i Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: Comissions 
Informatives i altres òrgans.  

43. Els grups polítics i els regidors no adscrits. La participació veïnal en la gestió 
municipal. El consell obert. Altres règims especials.  

44. Les competències municipals: Sistema de determinació. Competències pròpies i 
competències delegades. Les competències distintes de les pròpies o atribuïdes per 
delegació. Serveis mínims obligatoris. Activitat econòmica de les entitats locals.  

45. El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat e incompatibilitat. Elecció dels 
Regidors i Alcaldes. La moció de censura i la qüestió de confiança en l’àmbit local.  

46. Règim de sessions i acords dels òrgans de govern municipal. Actes, certificacions, 
comunicacions, notificacions i publicació dels acords. El registre de documents.  

47. Els contractes del sector públic: Objecte i àmbit de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. Tipus de contractes del Sector Públic. Règim jurídic dels contractes 
administratius i dels contractes privats: els actes separables. Els principis general de 
la contractació del sector públic: Racionalitat, llibertat de pactes i contingut mínim, 
perfecció i forma, el règim d’invalidesa dels contractes i el recurs especial en matèria 
de contractació.  

48. Les parts en els contractes del sector públic. Els òrgans de contractació. La capacitat i 
solvència dels contractistes. Prohibicions. Classificació. La successió del contractista.  

49. Preparació dels 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. Procediments i formes d’adjudicació dels contractes. 
Criteris d’adjudicació. Perfeccionament i formalització dels contractes administratius.  

50. Execució i modificació dels contractes administratius. Prerrogatives de l’Administració. 
Extinció. La cessió dels contractes i la subcontractació.  

51. El contracte d’obres. Actuacions administratives preparatòries. Formes d’adjudicació. 
Execució, modificació i extinció. La cessió del contracte i el subcontracte de les obres. 
Execució de les obres per la pròpia Administració. El contracte de concessió d’obra 
pública.  

52. La concessió de serveis. El contracte de subministres. El contracte de serveis.  

53. L’activitat administrativa de prestació de serveis. La iniciativa econòmica pública i els 
serveis públics. El servei públic. Concepte. Evolució i crisis. Les formes de gestió dels 
serveis públics.  

54. Altres formes d’activitat administrativa. L’activitat de policia: L’autorització 
administrativa.  

55. Activitat de foment: les seves tècniques. Regulació de les subvencions a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, i al Reglament de desenvolupament.  

56. L’activitat subvencional a l’Administració Local: normativa reguladora. Concepte. 
Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis generals. Elements objectius i 
subjectius.  

57. El procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. 
Justificació i reintegrament.  

58. Estructura i ordenació de l'ocupació pública. El règim jurídic de la funció pública 
espanyola: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. El personal al servei de les 
administracions públiques.  

59. La funció pública local. Estructura de la funció pública. La plantilla de personal. La 
relació de llocs de treball. El Registre general de personal.  

60. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La taxa de reposició 
d’efectius. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i 
procediment selectiu.  

61. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de 
llocs de treball. La carrera professional. La formació i el perfeccionament del personal.  

62. Drets i deures del personal dels ens locals. Retribucions i nòmines. Vacances, 
llicències i permisos.  

63. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. La prevenció de riscos 
laborals a les administracions públiques.  
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64. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.  

65. El règim del personal laboral dels ens locals. Normativa laboral. Contracte de treball: 
conceptes, subjectes i forma. Contingut del contracte de treball. Modalitats, 
modificació, suspensió i extinció. Incompatibilitats i responsabilitat.  

66. Dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional. 

67. L’urbanisme a Catalunya. Regulació. Les administracions amb competències 
urbanístiques. El règim urbanístic del sòl. El règim jurídic del patrimoni municipal del 
sòl i l’habitatge.  

68. Instruments de planejament urbanístic general. Plans directors urbanístics. Plans 
d’ordenació urbanística municipal. Programes d’actuació urbanística municipal. 
Normes de planejament urbanístic.  

69. Instruments de planejament urbanístic derivat. Plans parcials urbanístics. Plans 
parcials de delimitació urbanística. Plans especials urbanístics. Plans de millora 
urbana.  

70. Intervenció administrativa en l’ús del sòl, el subsòl i les edificacions. La llicència 
urbanística: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. La regulació del 
silenci administratiu en la legislació urbanística. Deure de conservació. Les ordres 
d’execució. Règim de la declaració de ruïna.  

71. 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.  

72. Els recursos en el marc de la legislació de les Hisendes Locals I: dels municipis, la 
província i altres entitats locals. La imposició i ordenació de tributs i l’establiment de 
recursos no tributaris.  

73. Els recursos en el marc de la legislació de les Hisendes Locals II: ingressos tributaris: 
impostos, taxes i contribucions especials. Els preus públics.  

74. L’extinció de la obligació tributària. El pagament: requisits, mitjans de pagament i 
efectes del pagament. Altres formes d’extinció: la prescripció, la compensació, la 
condonació i la insolvència.  

75. La recaptació de tributs. Òrgans de recaptació. El procediment de recaptació en via 
de constrenyiment.  

76. 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. L’execució i la liquidació del pressupost.  

77. Les modificacions de crèdit. Tipus. Requisits. Límits. 
78. L’execució del pressupost de despeses i ingressos; les seves fases. 
79. Els pagaments justificar. Les bestretes de caixa fixa. La tramitació anticipada de 

despeses. 
80. Els projectes de despeses. Les despeses amb finançament afectat. Coeficients i 

desviacions de finançament. Les despeses de caràcter plurianual 
81. Magnituds de caràcter pressupostari: El resultat pressupostari. El romanent de 

tresoreria. Els romanents de crèdit. Càlcul dels drets pendents de cobrament. 
82. Instrucció del model normal de comptabilitat de l’Administració local: principis, 

competències i funcions de la comptabilitat.  
83. El compte General de les entitats locals: contingut, formació i tramitació. Memòria 
84. El control intern de l’activitat econòmic-financera de les Entitats locals i els seus ens 

dependents. La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu, modalitats. 
Especial referència a les objeccions i discrepàncies. 

85. Els controls financers, d’eficàcia i d’eficiència: àmbit subjectiu, àmbit objectiu, 
procediment i informes. 

86. El control extern de l’activitat econòmico-financera de les Entitats Locals i els seus 
ens dependents. El Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes.  

87. La capacitat/necessitat de finançament i la Regla de la despesa. Càlcul i ajustaments. 
88. L’endeutament municipal. Càlcul de la ràtio d’endeutament i d’estalvi net. Requisits 

legals i de tutela financera. 
89. El cost efectiu dels serveis. 
90. Règim jurídic de la Tresoreria. Concepte, funcions, i organització.  
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