A
ANUNC
CI
AP
PROVACIÓ CONV
VOCATÒR
RIA I BAS
SES DEL PROCÉS
P
SELECT
TIU PER A COBRIR
R1
PL
LAÇA DE
E TRESO
ORER, FUNCIONAR
RI DE CA
ARRERA,, PREVIS
STA A LA
A RELAC
CIÓ
DE
E LLOCS
S DE TREB
BALL DE
E L’AJUNT
TAMENT DE LA BISBAL D’’EMPORD
DÀ
L’A
Alcaldia, pe
er decret de data 25-03
3-2014 ha a doptat els següents
s
ac
cords:
a l’Oferta Pública
P
d’Oc
cupació pub
blicada corresponent a l’exercici de l’any 2014 aprova
ada
“Atesa
pe
er Resolució
ó d’Alcaldia de data 14
4 de febrer de 2014 i publicada
p
en
e el BOPG
GI num. 40 de data 27 de
feb
brer de 201
14 per a la provisió en
n propietat d
d’una plaça
a de tresore
er vacant een la plantilla de perso
onal
am
mb a següen
nt descripció:
An
nnex 1.- Denom
minació lloc dee treball
PERSONAL FUNC
CIONARI
Esccala d’Administració General
Treesorer / a

Vacants

Grup
p

CD
C

Sisstema selecció
ó

Torn

1

A1

26
2

CO

Lliure

Examinades les bases
b
de la
a convocatò
òria en rela
ació amb la selecció dee personal referenciad
da i
de
de les Bas
e conformita
at amb l’artiicle 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
R
ses del Règ
gim
Lo
ocal,
RESOLC
ER. Aprova
ar les bases
s reguladorres de les proves
p
selectives per a la provisió en propie
etat
PRIME
e la plaça de
e tresorer descrita en els
e antecede
ents del pre
esent decret.
de
SEGO
ON. Convoccar les prov
ves selectivves per a la provisió en propieetat de les places a dalt
d
refferenciadess.
TERCER. Publica
ar el text íntegre de less bases reg
guladores de les provees selectives
s en el Butlletí
oficial de la p
província de
e Girona i en
e el tauler d’edictes de
d l’Ajuntam
ment. Un exxtracte de la
a convocatò
òria
es publicarà en el Diari Oficial de la Generallitat de Cattalunya; la data d’aqueest anunci servirà perr al
còmput del te
ermini de pre
esentació d’instàncies
d
.”
La
a Bisbal d´Empordà, 27
7 de març de
d 2014

ALCALDES
SSA en funccions,
L’A
Fm
mat. Núria A
Anglada Cassamajor
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Ba
ases del procés sele
ectiu per a cobrir 1 p
plaça de trresorer, funcionari dee carrera, prevista a la
relació de llo
ocs de treb
ball de l’ajuntament de
e la Bisbal d’Empordà.

BA
ASES ESPE
ECIFIQUES
S
RIMERA. O
Objecte de la convoca
atòria.
PR
És
s objecte d’’aquesta co
onvocatòria
a la selecció
ó de perso
onal, en règ
gim de funccionari de carrera,
c
d’u
una
pla
aça de tressorer/a, vaccant a la pla
antilla de p
personal fun
ncionari, codificada a lla RLLT am
mb el núme
ero:
03
320
La
a selecció ess farà pel sistema de concurs
c
opo
osició lliure.
La
a convocatò
òria es farà
à pública al
a Butlletí O
Oficial de la Provínc
cia de Giroona i Diari Oficial de
e la
Ge
eneralitat de
e Catalunya
a i tauler d’’anuncis de
e la Corpora
ació. Les ba
ases íntegrres estaran exposadess al
tau
uler d’anunccis de la Co
orporació i a la web mu
unicipal www
w.labisbal.c
cat.
Le
es tasques i funcions bàsiques
b
as
ssignades a aquestes places
p
són les que figuuren a la fittxa descripttiva
de
e la Relació de llocs de
e Treball que
e s’adjunta com Annex
x III a les presents basees.
EGONA. Condicions de les pers
sones cand
didates.
SE
Le
es personess candidatess, hauran de
e complir ells següents
s requisits:
Ser ciu
utadà o ciutadana esp
panyols o te
enir la nacio
onalitat d'alg
gun dels esstats membres de la Unió
Eu
uropea o te
enir la naccionalitat de
e qualsevoll dels altre
es estats en els qualss, en virtutt dels tracttats
intternacionalss signats pe
er la Unió Europea
E
i ra
atificats perr Espanya, els sigui applicable la llliure circula
ació
de
e treballadorrs en els terrmes en què s’hagi deffinit el tracta
at constitutiu de la Unióó Europea.
Haver complert 16 anys i no
o superar la
a data estab
blerta per la jubilació foorçosa.
Acrediitar que s’e
està en possessió del títol de Gra
au universitari en Dret , Administra
ació i Direccció
d’E
Empreses, Economia, Ciències Ac
ctuarials i F
Financeres o titulació equivalent
Tenir e
els coneixements de lle
engua cata lana de nive
ell C o pres
sentar certifificat d’equiv
valència.
No esstar separa
at mitjançan
nt expedien
nt disciplinari del serrvei de l’Esstat, de l’Administra
ació
au
utonòmica n
ni de l’Admin
nistració loc
cal i no esta
ar inhabilitatt per a l’exe
ercici de les funcions públiques.
Tenir lla capacitatt física i psíq
quica necesssària per a l’exercici de
d les funcioons pròpies
s de les placces
convocades.
No exxercir cap càrrec, profe
essió o actiivitat, públic
c o privat, per
p comptee propi o aliè, retribuïtss o
me
erament honorífics, que afectin el complimen
nt dels seus
s deures, qu
ue comprom
metin la sev
va imparcialitat
o perjudiquin els interesssos genera
als, de con
nformitat am
mb allò que
e disposa laa normativa
a vigent sob
bre
inc
compatibilita
ats en el se
ector públic.
ERCERA.- P
Presentació de sol•lic
cituds.
TE
Le
es personess que desittgin prendre
e part en lles proves selectives, hauran dee sol·licitar--ho mitjançant
ins
stància que es lliurarà al Registre General de
e l’Ajuntame
ent, adreçada a l’Il·lm. senyor alca
alde-president
de
e l’Ajuntame
ent de La Bisbal d’Emp
pordà, en la qual ha de constar el següent:
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- Manifestar
M
q
que compleixen les con
ndicions i re
equisits exig
gits a la bas
se 2ª.
El model d’instància estarà
e
disp
ponible a les oficines municipa
als i a la pàgina web
w
municipal
ww
ww.labisbal.cat a l’apa
artat Ajunta
ament / O ferta Pública d’Ocupa
ació / Proccés selectiu
u 1 plaça de
tre
esorer/a, on també es podrà
p
fer tot el seguim ent del proc
cediment se
electiu.
3

Le
es instàncies es presen
ntaran al Re
egistre Gen
neral de l’Ajjuntament dins
d
l’horari d’atenció al
a públic, a les
oficines de co
orreus en la
a forma reglamentàriam
ment estable
erta o per qualsevol
q
alltra modalita
at establerta a
l’article 38.4.cc) de la Lleii de Règim Jurídic de lles Adminis
stracions Pú
úbliques i P
Procedimentt Administra
atiu
Co
omú, en el ttermini de vint
v dies natturals, comp
ptats des de
e l’endemà de l’última publicació de l’anunci de
de
convocatòria al Butlletí Oficial de la Provínccia de Girona o en el Diari Oficcial de la Generalitat
G
Ca
atalunya. En
n cas que l’últim dia de presenta ció d’instàn
ncies fos fes
stiu, el term
mini es perlllongarà finss el
dia
a hàbil segü
üent.
A la
l instància s’adjuntarà
à fotocòpies
s de la segü
üent docum
mentació:
- Títol
T
exigit a la base segona
s
de la convoca
atòria o res
sguard del pagament dels drets per a la se
eva
ex
xpedició. En
n cas de no poder aporrtar títol ni re
esguard, s’acceptarà la certificaciió acadèmic
ca acreditattiva
qu
ue s’han aca
abat íntegra
ament els es
studis exigi ts i que es trobi
t
en con
ndicions d’oobtenir la titu
ulació.
- Resguard
R
de
el pagamen
nt dels drets
s d’examen (37,10 €), establerta
e
en
e a l’orden ança munic
cipal vigent
- Documents
D
acreditatiuss que s’al·le
eguin al con
ncurs de mè
èrits.
- DNI
D de l’asp
pirant o altre
es documen
nts oficials o
on es fa con
nstar la nac
cionalitat.
- Documentac
D
ció acredita
ativa d’estarr en possesssió del nive
ell de coneix
xements dee llengua ca
atalana que es
req
quereix, nivvell C, a fi de
e restar exe
empt de la rrealització d’aquesta
d
prova.
- Currículum
C
vvitae.
de no esta
- Declaració
D
ar inhabilitatt-da per a l’exercici de
e les funcio
ons públiquues, ni esta
ar separat-a
ada
mitjançant exxpedient dissciplinari de
e qualsevo
ol Administrració Públic
ca. Els asppirants que no tinguin
n la
na
acionalitat e
espanyola hauran d’a
acreditar, m
mitjançant declaració
d
jurada o ppromesa, que
q
no estan
sotmesos a cap sanció disciplinària
d
o condemn
na penal qu
ue els imped
deixi l’accéss a la funció
ó pública en
n el
seu Estat d’orrigen.
- Declaració
D
d
de no estar afectat perr cap dels m
motius d’inco
ompatibilitat contingutss a la Llei 53-1984,
5
de 26
de
e desembre i la Llei 21
1-1987, de 26 de nove
embre, del Parlament de Catalunnya, que es
s refereixen
n al
pe
ersonal al sservei de le
es administtracions pú
úbliques o declaració que es sool·licitarà l’a
autorització de
del
compatibilitat o que s’exxercirà l’opció que pre
eveu l’art.10 de la llei 21-1987, de 26 de novembre,
n
Pa
arlament de
e Catalunya.
- Declaració
D
d
de tenir cap
pacitat funcio
onal per a l ’exercici de
e les places convocadees.
Am
mb la formalització i presentació
ó de la soll·licitud, els
s-les aspira
ants donen el seu co
onsentimentt al
tra
actament de
e les dades de caràcte
er personal que són ne
ecessàries per
p prendree part en la convocatòrria i
pe
er a la resta de la tramitació del procés selecttiu, d’acord amb la normativa vigeent.
Le
es fotocòpie
es abans esmentades no
n caldrà qu
ue siguin co
ompulsades
s en el mom
ment de la presentació
p
de
les
s instànciess. Les perrsones aspirants que superin el procés se
electiu i obbtinguin llo
oc, hauran de
pre
esentar aba
ans de la seva
s
contra
actació totss els docum
ments origin
nals correspponents a les fotocòp
pies
pre
esentades, i perdrien tots els se
eus drets a ocupar la plaça o lloc si no apoorten tots els
e docume
ents
oriiginals, o allgun d’ells no
n es corre
espongués amb la foto
ocòpia anteriorment prresentada, tot
t això sen
nse
pe
erjudici de la
a possible re
esponsabilitat per false
edat en que
e hagin pogut incórrer.

UARTA. Trribunal qua
alificador.
QU
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En
n aplicació de l’article 60 de la Llei
L 7/2007 , de 12 d’a
abril, de l’es
statut Bàsicc de l’Empleat Públic,, el
trib
bunal qualiificador serà col•legia
at, i la se
eva composició s’ajus
starà als pprincipis d’imparcialita
at i
pro
ofessionalitat dels seuss membres, tendint a l a paritat en
ntre dona i home.
h
No
o podran fo
ormar part d’aquest òrgan
ò
de sselecció el personal d’elecció
d
o designació
ó política, els
fun
ncionaris in
nterins, ni el
e personal eventual, ssent semprre la seva pertinença a títol indiv
vidual i no en
rep
presentació
ó o per compte de ningú.
Es
s constituirà
à de la segü
üent forma:
President: Interventor/a de
d la corporació o funccionari en qui delegui
Vo
ocals:
2 vocals
v
nom
menats entrre personal especialitzzat integrat per repres
sentants dee l’Escola d’Administra
ació
Pú
ública de Ca
atalunya, a proposta de
e la mateixa
a Escola.
2 vocals nom
menats entrre personall tècnic dessignat pel President de
d la corpooració, que pot ser o no
pe
ersonal de la
a mateixa entitat
e
local.
Se
ecretari: El d
de la corporració o emp
pleat en qui delegui.
del
L'a
alcalde o re
egidor/a dele
egat/da nom
menarà els membres titulars i sup
plents del triibunal. La composició
c
trib
bunal s'apro
ovarà en la mateixa res
solució en q
què s'aprov
vi la llista de
e persones aadmeses i excloses.
e
Qu
uan es doniin les circum
mstàncies que
q preveue
en els articles 28 i 29 de
d la Llei 300/92, de 26 de novemb
bre,
els
s membres del tribunal hauran d'a
abstenir-se d'intervenirr i ho hauran de notificaar a l'autoritat convoca
ant.
Pe
er aquestes mateixes circumstànc
c
cies, els/les aspirants podran
p
recusar els mem
mbres del trribunal.
El tribunal no
o podrà co
onstituir-se sense la p
presència del
d preside
ent ni del ssecretari. Tampoc
T
pod
drà
constituir-se n
ni actuar se
ense l'assis
stència de més de la meitat dels
s seus mem
mbres, titula
ars o suple
ents
ind
distintamentt.
Le
es decisionss es prendrran per majjoria de votts presents
s. En cas d'empat, ressoldrà el vo
ot de qui acctuï
com a preside
ent/a. Per assistir
a
a les
s sessions d
de selecció que compo
orta la convoocatòria,
els
s membres del tribuna
al tindran drret a perceb
bre la dieta
a corresponent, la quall es fixarà de
d conformitat
am
mb el que diiu el RD462
2/2002, de 24
2 de maig..
El tribunal qu
ualificador pot
p disposar d'assesso
ors especialistes, amb veu i sensse vot, perq
què col•labo
orin
en
n les provess o exerciciss que el tribunal determ
mini, d'acord
d amb les re
espectives eespecialitats tècniquess.
L'a
alcaldia nom
menarà una
a persona que assesso
ori el tribuna
al en les pro
oves de llenngua catala
ana, amb ve
eu i
sense vot. El tribunal po
odrà comptar amb l'asssessorame
ent d'una o més persoones expertes en matè
èria
lingüística que col•laborin amb la persona
p
no menada pe
er assessorrar al tribunnal en la va
aloració de les
pro
oves de con
neixementss de la llengua catalana
a.
L’a
alcaldia nom
menarà a una persona
a o empresa
a per tal qu
ue assessorri al tribunall en la realització del test
t
psicotècnic.
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envolupam
ment del co
oncurs opo
osició.
CINQUENA. Inici i dese
El concurs op
posició consstarà de du
ues parts di ferenciades
s tal com s’’especifica a les prese
ents bases. La
fas
se de conccurs es rea
alitzarà pos
steriorment i amb aqu
uelles perso
ones que jja hagin su
uperat la fa
ase
d’o
oposició.
5

ASE D’OPO
OSICIÓ
FA
Aq
questa fase consisteix en la realitz
zació de QU
UATRE prov
ves, obligatòries i elimiinatòries.
va. Tipus te
est.
Prrimera prov
De
e caràcter o
obligatori i eliminatori.
e
Co
onsistirà en respondre per escrit, en
e el tempss màxim de dos hores, una prova tipus test sobre
s
el tem
mari
ge
eneral. (ANN
NEX I)
Ab
bans d’inicia
ar-se l’exerrcici, s’inforrmarà als a
aspirants dels criteris de puntuaació (punts a obtenir per
pre
egunta corrrecta, puntss que es res
staran per ccada errada
a, etc). La puntuació
p
m
màxima serà
à de 10 pun
nts i
la mínima neccessària pe
er superar la
a prova de 5 punts.
Se
egona prov
va. Exposic
ció oral de coneixeme
ents.
De
e caràcter o
obligatori i eliminatori.
e
Co
onsisteix a exposar orralment, durrant un tem
mps màxim de trenta minuts,
m
doss temes esc
collits a l’atzar
en
ntre els com
mpresos en l’apartat
l
Temari ESPE CÍFIC que consta com
m a ANNEX II a les pres
sents basess
Am
mb una ante
elació mínim
ma de 24 hores
h
a l’asssenyalada per a la rea
alització dee la prova, el
e tribunal fa
arà
pú
úblic a la pà
àgina web de
d l’ajuntam
ment de la B
Bisbal d’Em
mpordà els aspirants
a
quue seran co
onvocades per
rea
alitzar-la i ss’indicarà ell dia, el lloc
c i l’hora. Aq
questes llisttes comprendran un m
mínim de qu
uatre person
nes
aspirants i un màxim de deu.
El secretari de
el tribunal començarà
c
cridant a la
a persona as
spirant que aparegui een el primerr lloc del llistat,
i un cop aque
esta hagi re
ealitzat la prrova cridarà
à a la següe
ent persona
a aspirant, i així succes
ssivament. Un
cop finalitzada
a la sessió, si escau, es
e publicarà
à la llista de
e persones aspirants
a
quue seran co
onvocats pe
er a
la sessió o se
essions següents, en la
a qual s’incllouran les convocades
c
s en la mateeixa sessió i que no hagin
estat cridadess pel secrettari/ària del tribunal; en
n el cas que
e la convoca
atòria de la sessió seg
güent ja estigui
pu
ublicada, less persones aspirants que no hagin
n estat crida
ades s’entendran autom
màticamentt incorporad
des
a la llista de p
persones asspirants con
nvocades pe
er a la sess
sió següent.
To
otes les perrsones aspiirants convocades que
e no estigu
uin presents
s en el mom
ment de la crida feta pel
secretari/ària del tribuna
al figuraran
n com no presentade
es i seran excloses ddefinitivament del proccés
selectiu.
Ab
bans d’inicia
ar l’exposició, la perso
ona aspirantt, si ho des
sitja, disposa d’un perío
íode màxim de 10 minuts
pe
er preparar ll’exposició per
p escrit de
els temes q
que hagi de desenvolup
par.
Al president li correspon
n fixar l’hora
a d’inici i la d’acabame
ent de la prova. Durannt el desenv
volupament de
la prova, el triibunal podrrà exigir a la
a persona a
aspirant que
e s’atingui a exposar ell tema sens
se sortir-se del
seu contingut. Un cop transcorreg
guts els pr imers quinz
ze minuts de la provva, es podrrà excloure
e la
pe
ersona aspirant si el tribunal, per
p
unanim
mitat, acord
da que l’es
stà desenvvolupant am
mb manife
esta
ins
suficiència p
per superarr-la.
El tribunal no podrà conccedir a la pe
ersona aspiirant més te
emps que l’e
expressameent establert en aquesstes
ba
ases per a la
a realització
ó de la prov
va.
Un
n cop acabada l’expossició, el trib
bunal pot fo
ormular pre
eguntes a la
a persona aaspirant so
obre qüestio
ons
rellacionades amb els tem
mes desenv
volupats, pe
er un períod
de màxim de
e deu minutts.
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Le
es qualificaccions s’exp
posaran al públic
p
desp
prés de cad
da sessió, i s’expresssaran amb el nombre de
pu
unts assolitts per cada
a persona aspirant a
apta, sense
e fer esme
ent de les persones aspirants no
pre
esentades o que no ha
an estat dec
clarades ap
ptes en la prrova.
En
n aquesta p
prova es valoren el volum i la com
mprensió de
els coneixements, la cclaredat de l’exposició i la
capacitat d’exxpressió ora
al.
La
a qualificació de la pro
ova és de 0 a 20 puntts i per apro
ovar cal ob
btenir una qqualificació mínima de 10
pu
unts.
ercera prov
va. Coneixe
ement de llengües co
ooficials.
Te
A. Coneixeme
ents de llengua catalan
na
Le
es personess que no acrreditin el ce
ertificat de n
nivell de sufficiència de català (C) dde la Direcc
ció General de
Po
olítica Lingü
üística o equ
uivalent, hauran de sup
perar una prova
p
de català equipaarable a aqu
uest nivell. Les
L
eq
quivalènciess caldrà justtificar-les do
ocumentalm
ment mitjançant certific
cació expeddida per qua
alsevol insttitut
d’e
educació se
ecundària públic d’acorrd amb la no
ormativa vig
gent.
Qu
uedaran exe
emptes de realitzar aq
questa provva aquelles persones que
q hagin pparticipat i obtingut pla
aça
en
n processoss anteriors de
d selecció de persona
al per accedir a aques
st Ajuntameent en que hi
h hagués una
u
pro
ova de cata
alà del mate
eix nivell o superior,
s
oq
que hagin superat
s
la prrova esmenntada en alttres processsos
de
e la mateixa oferta pública d’ocupa
ació.
B. Coneixeme
ents de llengua castella
ana
Le
es personess que no ting
guin la nacionalitat esp
panyola, hauran d’acre
editar coneixxements de
e castellà orrals
i escrits,
e
bé d
documentalment mitjan
nçant la pre
esentació d’un
d
certifica
at en què cconsti que han
h cursat els
en
nsenyamentts primari i secundarii i el batxi llerat a l’Estat espanyol, del dipploma d’es
spanyol (nivvell
superior) que
e estableix el Reial de
ecret 1137/2
2002, de 31
3 d’octubre
e, o un d’eqquivalent, o del certificat
d’a
aptitud en e
espanyol pe
er a estrangers expeditt per les esc
coles oficials d’idiomess. Aquelles persones que
q
no
o disposin d
de docume
entació acre
editativa ha
auran de demostrar
d
els
e coneixe ments equivalents en
n el
de
ecurs de less proves que
e composen
n la segona
a fase del prrocés selectiu.
a qualificació
ó dels exerccicis A i B, serà
s
d’apte
es o no apte
es.
La
uarta prova
a. Supòsit pràctic
Qu
De
e caràcter o
obligatori i eliminatori
e
Co
onsisteix en
n la resoluciió d’un supòsit pràctic que el tribu
unal determ
minarà, d’enntre els temes compressos
en
n el TEMAR
RI ESPECÍFIC (ANNEX
X II), durant un termini de tres hore
es. Es podeen consulta
ar textos leg
gals
concordats en suport pa
aper. El supòsit pràcti c podrà co
ontenir preg
guntes a deesenvoluparr relacionad
des
am
mb el tema e
escollit.
En
n aquesta p
prova, que haurà
h
de se
er llegida ob
bligatòriame
ent davant del
d tribunal en audiènc
cia pública per
pa
art de la pe
ersona aspirant, es va
alorarà la ca
apacitat d’a
anàlisi i l’ap
plicació raoonada dels coneixeme
ents
teò
òrics en la rresolució de
els problemes pràctics plantejats.
La
a qualificació de la pro
ova és de 0 a 15 pun
nts i per aprovar serà
à necessarii obtenir un
na qualifica
ació
míínima de 7,5
50 punts.
En
n tot momen
nt es garanttirà l’objectivitat en el d
desenvolupament de le
es proves. A tal efecte, s’estableixxen
les
s següents previsions:
nt en el tip
pus test so
obre el tem
mari generaal s’efectua
arà mitjançant
1. La priimera provva consisten
sol·liciitud d’exam
men tipus test de nive
ell A1 a l’E
Escola d’Ad
dministracióó Pública de
d Catalunya.
Aquesst examen es
e trametrà
à a l’ajuntam
ment via EA
ACAT i serà
à desxifrat per part de
el secretari del
tribuna
al mitjançan
nt firma elec
ctrònica en un termini màxim
m
de 45
4 minuts abbans de l’in
nici de la pro
ova
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(tempss durant el
e qual s’effectuarà el desxifrat i impressió
ó dels fulls d’examen). Es deixa
arà
constà
ància a l’exp
pedient de la
l data i horra d’oberturra del fitxer..
La pla
antilla de co
orrecció de l’examen n
no serà desx
xifrada fins que hagi trranscorregu
ut el temps de
realitzzació de la prova
p
corres
sponent. Ta
ambé es de
eixarà consttància a l’exxpedient de
e la data i ho
ora
de dessxifrat i obe
ertura del fitx
xer.
7

2. La seg
gona prova consistent en l’exposiició oral de coneixeme
ents, es dessenvoluparà
à mitjançant la
tria de
els temes a l’atzar. A ta
al efecte, e
els temes de
el temari es
specífic s’in clouran en una bossa de
boles que podrà ser revisad
da pels asp
pirants aban
ns de l’inici de la provva. Es podrà
à disposar del
temarii i es perme
etrà l’assistè
ència de pú blic en aquesta prova.
3. L’exam
men de la prova
p
pràctica es prepa
ararà amb una
u antelac
ció màxima de 1,5 hores prèviament
a l’horra d’inici de
e l’examen i versarà ssobre els temes
t
del temari
t
espeecífic. El triibunal triarà
à a
l’atzarr els temess objecte de l’exame
en pràctic de la bossa de bolees del tem
mari especíífic.
Concrretament ess trauran dos temes a l’atzar i el
e tribunal podrà
p
triar un d’ells per
p elaborarr el
supòssit pràctic, o elaborar-lo
o sobre els d
dos temes escollits de
e forma conjjunta per ta
al de facilitar el
supòssit pràctic. Es
E podrà assistir a la trria dels tem
mes per partt del tribunaal, el qual es
e farà en acte
a
a
de l’inici de l’exa
amen.
públic 1.5 hores abans
FA
ASE DE CO
ONCURS
En
n la fase d
de concurs, que no tindrà
t
carà
àcter eliminatori, les puntuacions
p
s s’atorgara
an i es faran
pú
úbliques una
a vegada re
ealitzat l’última prova e
eliminatòria de la fase d’oposició,
d
rrespecte de
e les person
nes
aspirants que
e superin la fase d’opos
sició.
a) Experriència pro
ofessional: cada pe
eríode de sis mesos
s complertts de serv
vei acredittats
desen
nvolupant ta
asques equiivalents o a
anàlogues a les del lloc
c de treball,, a l’Adminis
stració públlica
o al se
ector privat,, es valorarà
à a raó de 0
0’25 punts per
p semestrre, fins a unn màxim de 4 punts.
b) Forma
ació: per la l’assistèn
ncia a curssos relacion
nats amb les comesees assignad
des al lloc de
treballl, fins a un màxim
m
de 4 punts, seg
gons l’escala
a següent:
Per cu
ursos, jorna
ades o sess
sions de du
urada igual o inferior a 10 hores i superior a 5 hores, per
cadascun 0’10 pu
unts.
-Per cursos de du
urada igual o inferior a 20 hores i superior a 10
1 hores, peer cadascun 0’20 puntts.
-Per cursos de du
urada igual o inferior a 40 hores i superior a 20
2 hores, peer cadascun 0’40 puntts.
-Per cursos de du
urada igual o inferior a 75 hores i superior a 40
4 hores, peer cadascun 0’60 puntts.
-Per cursos de du
urada superrior a 75 ho
ores, per cad
dascun 0’80
0 punts.
Quan els certifica
ats d’assisttència acred
ditin alhora
a l’aprofitam
ment en el ccurs realitz
zat – semprre i
quan el curs ting
gui una durada superrior a 10 hores-, s’inc
crementarà 0’20 punts
s la puntua
ació
obtinguda per cad
da curs.
c)

Altres
s títols aca
adèmics: per
p altres t ítol acadèm
mics que tin
nguin relaciió directa amb
a
el lloc de
treballl objecte de
e la convoca
atòria, fins a un màxim de 4 punts, segons l’eescala segü
üent:
- Grau
u en alguna de les altre
es especialiitats requerides per l’ac
ccés a la pl aça (en el cas
c que
no sigui la titulació aportada per a particcipar a la co
onvocatòria): 2’5 puntss
- Postg
grau univerrsitari vincullat a les fun
ncions del llo
oc de treball: 1’5 puntss
- Mesttratge unive
ersitari vincu
ulat a les fu ncions del lloc
l
de treba
all: 2 punts
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SIS
SENA.- Qu
ualificacion
ns i proposta de contrractació. Criteris
C
en cas
c d’empaat en les pu
untuacions
s.
La
a qualificació final de cada
c
aspira
ant s’obté s umant les qualificacio
q
ns obtinguddes a la fas
se d’oposicció i
les
s obtingude
es a la fase de concurs.
Fin
nalitzat el quart exerccici, el tribunal farà p
pública una
a llista ordenada ambb les puntuacions fin
nals
ato
orgades a ccada una de
e les person
nes candida
ates.
En
n cas d’empat en la puntuació
p
fiinal, l’ordre
e s’establirà
à en favor de
d la persoona que ha
agi obtingutt la
pu
untuació mé
és alta en el conjunt de
e la fase d’o
oposició. Si l’empat es manté, es situarà aba
ans la qui hagi
ob
btingut una puntuació superior a la prova orral de cone
eixements. En cas de persistir l’e
empat, serà
à la
pro
ova pràctica
a la que fixa
arà l’ordre definitiu.
d
Si,, tot i així, calgués
c
esta
ablir un darrrer criteri, serà
s
el tribunal
qu
ui acordi un sistema ob
bjectiu de de
esempat.
La
a/es persona/es que obtingui/n
o
la
a puntuació
ó més alta, serà/n prop
posat/des a l’alcaldia per a la se
eva
contractació. Prèviament haurà/n de presenta r a la secre
etaria de la Corporacióó, dins del termini màxxim
de
e vint dies n
naturals dess que es faci pública l a relació de
e proposats
s, els docum
ments acreditatius de les
condicions qu
ue s’exigeixen a aquestes bases.
Si dins del te
ermini esme
entat, i tret dels casos de força major,
m
no es
s presenta lla documen
ntació o no es
reu
uneix els requisits exigits, qu
uedaran an
nul•lades totes
t
les actuacions,, sens pe
erjudici de la
res
sponsabilita
at en què pu
ugui haver incorregut
i
p
per falsedatt en la prese
entació de lla sol•licitud
d.
ETENA. Regulació de
e la Borsa de
d treball
SE
Els
s i les aspirrants que ha
agin supera
at el procéss de selecció i que no hagin estatt selecciona
ats passaran a
forrmar part de
e la borsa de
d treball pe
er ordre de puntuació obtinguda
o
per
p cobrir suubstitucions
s derivades de
qu
ualsevol inccidència o vacants
v
que puguin d
donar-se en
n la plaça de tresorerr/a (ja sigu
ui per a cobrir
po
ossibles sup
plències derrivades de baixes per incapacitatt temporal, maternitat, vacances, contractes de
rellleu per jub
bilacions pa
arcials, susp
pensions de
e contracte
es i altres situacions
s
qque posin de
d manifestt la
ne
ecessitat de substituir personal
p
de la plantilla)).
Els
s candidatss que s’inclo
oguin en la borsa, resttaran a l’es
spera de ser cridats peer l’Ajuntam
ment, per ord
dre
de
e puntuació,, quan es produeixi la necessitat d
de contractació temporal. La duraació d’aques
sta borsa se
erà
de
e dos anys. S’intentarà
à la comunic
cació fins a un màxim de tres veg
gades en diiferents moments del dia,
d
al telèfon que
e ens hagin facilitat. La
a renúncia a ocupar la plaça habiliten al Pressident de la
a Corporació
óa
la crida del se
egüent en l’ordre.
El funcioname
ent de la bo
orsa de treb
ball serà el ssegüent:
• Si una persona re
ebutja una oferta, aqu
uesta es proposarà
p
a la següennt persona
a en ordre de
puntuació, i així succe
essivamentt. El rebuig d’una primera propostta comportaarà que la persona
p
quedi
en situació
ó d’inactiu i no se la to
ornarà a avvisar. No ob
bstant això, quan aqueesta person
na torni a te
enir
disponibilittat, podrà posar-se
p
en contacte amb el ge
estor de la
a borsa perr a activar--s’hi de no
ou i
ocuparà el lloc a la llissta que va obtenir
o
en e
el moment del
d concurs.
• Si una pe
ersona que està en sittuació d’acttiu a la bors
sa rebutja una
u segona oferta, perrdrà la priorritat
que li atorg
gava la puntuació i pas
ssarà a ocu par l’últim llloc de la llis
sta.
• Quan fin
nalitzi la sub
bstitució / contractació
c
ó temporal, tornarà a ocupar el llloc que va
a obtenir en
n el
moment de
el concurs.
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• Si es prrodueix una
a baixa de llarga dura
ada, entene
ent-se com
m a tal aquuelles de més
m
d’un mes,
l’ocupació de la mateiix tindrà prio
oritat el la p
persona de la llista que
e hagués obbtingut majo
or puntuació
ó.
La
a Bisbal d’Em
mpordà
L’a
alcalde,
9

Òs
scar Apariciio Pedrosa

AN
NNEXOS
An
nnex I: Tem
mari genera
al
Te
ema 1
L’A
Administracció pública a la Constitució. La reg
gulació de l’Administra
l
ació en la Lllei de règim
m jurídic de les
ad
dministracions públique
es i del proc
cediment ad
dministratiu comú.
Te
ema 2
L’A
Administracció general de l’Estat. La Llei d’o
organització
ó i funciona
ament de l’A
Administrac
ció general de
l’E
Estat i la normativa de desplegam
ment corresp
ponent. L’estructura de
epartamenttal i els òrga
ans superio
ors.
L’o
organització
ó territorial de
d l’Administració gen
neral de l’Es
stat. Els dellegats i els subdelegatts del Gove
ern.
Els
s directors iinsulars.
Te
ema 3
Le
es formes d’organització territoriial de l’Es tat. Les co
omunitats autònomes
a
. Organitza
ació política i
ad
dministrativa
a. El sistem
ma de distrib
bució de co
ompetències
s entre l’Estat i les com
munitats au
utònomes. Les
L
rellacions entrre l’Estat i le
es comunita
ats autònom
mes. El finan
nçament de
e les comunnitats autòno
omes.
Te
ema 4
L’A
Administracció instituciional. Els organisme s públics. Organisme
es autònom
ms i entita
ats públiqu
ues
em
mpresarials.. El model d’agències.
d
Te
ema 5
La
a Unió Europea: origen
n i evolució. Institucionss comunitàries, organització i com
mpetències. El Comitè de
les
s Regions. L
La unió eco
onòmica i monetària.
m
Te
ema 6
El Consell d’E
Europa: insstitucions i organització
o
ó. El Congrrés de Pode
ers Locals i Regionals
s d’Europa. La
cooperació i l’associacio
onisme inte
ernacional d
de les entiitats locals.. La Carta europea de
d l’autonom
mia
loc
cal. Conting
gut. Posició i significaciió en l’orden
nament juríídic espanyo
ol.
Te
ema 7
L’o
ordenamentt juridicoad
dministratiu:: el dret co
omunitari. La Constitu
ució. La lleei. Classes
s de lleis. Els
tra
actats internacionals. El reglame
ent: conce
epte i class
ses. La po
otestat regllamentària. Procediment
d’e
elaboració. Límits. El control
c
de la
a potestat re
eglamentària.
Te
ema 8
El ciutadà co
om a admin
nistrat: concepte i cla
asses. La capacitat
c
de
els adminisstrats i les seves causses
mo
odificatives.. Drets delss ciutadans en les seve
es relacions
s amb les ad
dministracioons públique
es.
Te
ema 9
L’a
acte administratiu. Con
ncepte. Elements. Classses. Requ
uisits: la motivació i forrma. L’eficà
àcia dels acctes
ad
dministratiuss: el principi d’autotutela declarativva. Condicions. La nottificació: co ntingut, term
mini i pràctica.
La
a notificació
ó defectuossa. La pub
blicació. L’a
aprovació per
p una altra Admini stració. La
a demora i la
rettroactivitat d
de l’eficàcia
a.
Te
ema 10
La
a invalidesa
a de l’acte administrattiu. Supòsitts de nul·litat de ple dret i d’annul·labilitat. El principi de
conservació de l’acte administratiu
a
u. La revissió d’actes i disposicions per laa mateixa Administracció:
supòsits. L’accció de nul·litat: proce
ediment i lím
mits. La de
eclaració de
e lesivitat. LLa revocac
ció d’actes. La
rec
ctificació d’e
errors mate
erials o de fe
et.
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Te
ema 11
Dis
sposicions generals sobre
s
els procedimen
nts administratius i normes
n
regguladores dels difere
ents
pro
ocedimentss. Classes d’interessa
ats en el p
procedimen
nt. Drets dels adminnistrats. La
a iniciació del
pro
ocediment: classes, esmena i millora de sol·licittuds. Pres
sentació dee sol·licituds, escritss i
comunicacion
ns. Els reg
gistres adm
ministratius.. Terminis:: còmput, ampliació i tramitaciió d’urgènccia.
Orrdenació. In
nstrucció: intervenció dels interesssats, prova i informes.
Te
ema 12
Fin
nalització d
del procedim
ment. L’obligació de re
esoldre. Co
ontingut de la resoluciió expressa
a: principis de
congruència i de no agre
eujament de
e la situació
ó inicial. La
a finalització
ó convencioonal. La falta de resolu
ució
ex
xpressa: el rrègim del silenci admin
nistratiu. El d
desistimentt i la renúnc
cia. La caduucitat.
Te
ema 13
La
a coacció ad
dministrativa
a: el princip
pi d’autotute
ela executiva. L’execuc
ció forçosa ddels actes administrati
a
us:
dministrativ
els
s mitjans i p
principis d’utilització. La
a coacció ad
va directa. La
L via de fett.
Te
ema 14
Re
ecursos adm
ministratius: principis generals.
g
Acctes suscep
ptibles de re
ecurs adminnistratiu. Re
egles generrals
de
e tramitació
ó dels recu
ursos administratius. C
Classes de
e recursos. Les reclaamacions administrativ
a
ves
us:
prè
èvies a l’exxercici d’acccions civils
s i laborals . Procediments substiitutius dels recursos administrati
a
conciliació, m
mediació i arrbitratge.
Te
ema 15
La
a jurisdicció
ó contenciosa adminis
strativa. Natturalesa, ex
xtensió i límits. Òrganns de la ju
urisdicció i les
seves compettències. Less parts: legitimació. L’o
objecte del recurs conttenciós adm
ministratiu.
Te
ema 16
La
a potestat ssancionadorra: conceptte i significa
at. Principis
s de l’exerc
cici de la ppotestat san
ncionadora. El
pro
ocediment ssancionado
or i les seves garanties . Mesures sancionado
s
res adminisstratives.
Te
ema 17
Els
s contractess del secto
or públic: de
elimitació. E
Els principis
s generals de
d la contraactació del sector púb
blic:
rac
cionalitat, llibertat de pactes i contingut
c
m
mínim, perffecció i forrma, la infoormació, ell règim de la
inv
validesa i la
a revisió de decisions en
e matèria d
de contracta
ació.
Te
ema 18
Le
es parts en e
els contracttes del sector públic. L ’òrgan de contractació
c
. L’empresaari:
capacitat, pro
ohibicions, solvència
s
i classificació
c
ó.
Te
ema 19
La
a preparació
ó de contracctes per les
s administra
acions públiques. Class
ses d’expeddients de co
ontractació. La
selecció del contractista
a: procedim
ments, form
mes i criteris d’adjudic
cació. Gara nties. Perfe
eccionamen
nt i
forrmalització del contracte. La invalidesa dels ccontractes.
Te
ema 20
Ex
xecució i m
modificació dels
d
contra
actes admin
nistratius. Prerrogative
P
es de l’Adm
ministració. La revisió de
pre
eus. L’extinció dels con
ntractes administratiuss. La cessió dels contra
actes i la suubcontractac
ció.
Te
ema 21
El contracte d
de concessiió d’obra pú
ública: princcipis, drets i obligacion
ns de les paarts. Prerrogatives i drrets
de
e l’Administrració. Règim
m economic
cofinancer. Extinció. Su
ubcontracta
ació.
Te
ema 22
El contracte d
de subminisstrament: règim jurídic. Execució, modificació
ó, complimeent i resoluc
ció.
Te
ema 23
El contracte d
de serveis: règim
r
jurídic
c. Execució
ó, modificac
ció, complim
ment i resoluució.
Te
ema 24
Els
s contractess de col·lab
boració entrre el sectorr públic i el sector priva
at. Organitzzació admin
nistrativa de
e la
contractació. Aplicació de
d la Llei de contracctes del sector públic a les entiitats locals. El contracte
d’o
obres. Actu
uacions ad
dministrativ
ves prepara
atòries. Fo
ormes d’ad
djudicació. Formalitza
ació. Efecttes.
Ex
xtinció. La ccessió del co
ontracte i su
ubcontracte
e d’obres. Execució
E
d’o
obres per laa mateixa Ad
dministració
ó.
Te
ema 25
L’e
expropiació forçosa. Subjectes, objecte
o
i cau
usa. El proc
cediment general. Garranties juris
sdiccionals. La
rev
versió expro
opiatòria. Tramitació d’urgència. P
Procedimen
nts especials.
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Te
ema 26
La
a responsab
bilitat de l’A
Administrac
ció pública: característtiques. Els pressupòssits de la re
esponsabilitat.
Da
anys resca
abalables. L’acció i el procedim
ment administratiu en
e matèria de respo
onsabilitat. La
res
sponsabilita
at patrimonial de les au
utoritats i el personal al servei de les adminisstracions pú
úbliques.
Te
ema 27
Le
es propietatts públique
es: tipologia
a. El domiini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i
mu
utacions de
emanials. Rè
ègim jurídic
c del dominii públic. Utilització: rese
erva i conceessió.
Te
ema 28
El pressuposst com a in
nstrument de
d planifica
ació, com a instrumen
nt d’adminiistració i ge
estió i com
m a
me
ecanisme general de coordinació.
c
. El cicle pre
essupostarii i les seves
s fases.
Te
ema 29
La
a planificació
ó de recursos humans: instrumen
nts. Selecció
ó, formació i avaluació dels recurs
sos humanss.
Te
ema 30
El règim locall: significat i evolució històrica.
h
L’A
Administrac
ció local a la
a Constitucióó. El princip
pi d’autonom
mia
loc
cal: significa
at, contingut i límits. Le
es competèn
ncies munic
cipals.
Te
ema 31
El sistema de
e fonts del dret
d
local. Regulació
R
b
bàsica de l’E
Estat i norm
mativa de lees comunita
ats autònom
mes
en
n matèria d
de règim local. La inc
cidència de la legislac
ció sectorial sobre el règim loca
al. La potesstat
no
ormativa de
e les entita
ats locals: reglamentss i ordenan
nces. Proce
ediment d’eelaboració. El reglament
org
gànic. Els b
bans.
Te
ema 32
El municipi: cconcepte i elements.
e
El terme mu nicipal: el problema
p
de
e la planta m
A
de
municipal. Alteracions
terrmes muniicipals. Leg
gislació bà
àsica i leg
gislació autonòmica. La poblacció municip
pal. El pad
dró
d’h
habitants. L
L’estatut dels veïns. Dre
ets dels esttrangers.
Te
ema 33
L’o
organització
ó municipa
al. Els mun
nicipis de règim com
mú. Òrgans
s necessarris: l’alcalde
e, els tine
ents
d’a
alcalde, el P
Ple i la Jun
nta de Gov
vern Local. Òrgans complementaris: comisssions inform
matives i altres
òrg
gans. Els m
municipis de
e gran pobla
ació: especcialitats del seu règim orgànic
o
fun cional. Els grups polítiics.
La
a participació veïnal en la gestió municipal.
m
Ell consell ob
bert. Altres règims
r
espeecials.
Te
ema 34
Le
es competè
ències municipals: sistema
s
de
e determina
ació. Competències pròpies, compartides
c
s i
de
elegades. Ells serveis mínims
m
oblig
gatoris. La rreserva de serveis.
s
Te
ema 35
Rè
ègim de se
essions i acords dels òrgans de govern
n local. Ac
ctes, certificcacions, co
omunicacio
ons,
no
otificacions i publicació dels acords
s. El registrre de docum
ments.
NNEX II: Te
emari específic
AN
Te
ema 1
Le
es hisendess locals a Espanya: principis cconstituciona
als. El règ
gim jurídic de les his
sendes loca
als.
Inc
cidència esstatal i autonòmica en l’autonomia
a financera
a local. La coordinació
c
de les hisendes esta
atal,
au
utonòmica i local.
Te
ema 2
El pressuposst general de
d les entiitats locals:: concepte i contingut. Especiall referència
a a les basses
d’e
execució de
el pressuposst. L’elabora
ació i aprovvació del pre
essupost ge
eneral. La ppròrroga pre
essupostària.
Te
ema 3
L’e
estructura p
pressupostà
ària. Els crèdits del p
pressupost de despese
es: delimitaació, situació i nivells de
vin
nculació juríídica.
Te
ema 4
Le
es modificaccions de crè
èdit: classes
s, concepte , finançame
ent i tramitació.
Te
ema 5
L’e
execució de
el pressupo
ost de desp
peses i d’ing
gressos: les seves fas
ses. Els paagaments a justificar. Les
L
be
estretes de ccaixa fixa. Les
L despese
es de caràccter plurianu
ual. La tram
mitació anticcipada de de
espeses.
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Te
ema 6
Els
s projectes de despesa
a. Les desp
peses amb finançamen
nt afectat: especial
e
refeerència a le
es desviacio
ons
de
e finançame
ent.
Te
ema 7
La
a liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressuposttari: concep
pte,
càlcul i ajusta
aments. El romanent
r
de tresoreria
a: concepte i càlcul. An
nàlisi del roomanent de tresoreria per
a despeses
d
a
amb finança
ament afecta
at i del roma
anent de tre
esoreria perr a despesees generals.
Te
ema 8
La
a tresoreria de les entittats locals. Règim juríd
dic. El princ
cipi d’unitat de caixa. F
Funcions de
e la tresoreria.
Orrganització. Situació de
els fons: la caixa i els comptes bancaris. La realitzacióó de pagaments: prelacció,
pro
ocedimentss i mitjans de pagamen
nt. L’estat de
e conciliació
ó.
Te
ema 9
La
a planificació
ó financera. El pla de tresoreria
t
i el pla de disposició de
e fons. La reendibilitzaciió d’excede
ents
de
e tresoreria. Les operaccions de tre
esoreria. El risc de tipus
s d’interès en
e les opera
racions finan
nceres.
Te
ema 10
El sistema de
e comptabilitat de l’Ad
dministració
ó local. Prin
ncipis generals. Comppetències. Finalitats
F
de
e la
comptabilitat. La Instru
ucció de Comptabilita
C
at per a l’Administra
ació local: estructura
a i conting
gut.
Pa
articularitatss del tractam
ment especial simplifica
at. Docume
ents compta
ables. Llibrees de compttabilitat.
Te
ema 11
El compte general de less entitats loc
cals. Els esstats i comp
ptes anuals i annexos dde l’entitat local i els se
eus
org
del
ganismes a
autònoms: contingut
c
i justificació.. Els compttes de les societats m
mercantils. Tramitació
T
compte general. Altra in
nformació a subministrrar al Ple, als
a òrgans de gestió i a altres ad
dministracio
ons
pú
úbliques.
Te
ema 12
El control inte
ern de l’acttivitat econo
omicofinanccera de les
s entitats locals i els sseus ens de
ependents. La
fun
nció interve
entora: àmbit subjectiu, àmbit obje
ectiu i modalitats. Especial referènncia a les ob
bjeccions.
Te
ema 13
Els
s controls ffinancers, d’eficàcia
d
i d’eficiència:
d
: àmbit subjjectiu, àmbit objectiu, procedimen
nts i informes.
L’a
auditoria co
om a forma d’exercici
d
del control fi nancer. Les
s normes d’’auditoria deel sector pú
úblic.
Te
ema 14
El control exttern de l’acttivitat econo
omicofinanccera del sector públic local. La fisscalització de les entittats
loc
cals pel Trribunal de Comptes i els òrganss de contrrol extern de
d les com
munitats autònomes. Les
L
rellacions del Tribunal de
e Comptes i els òrgans de control extern de le
es comunitaats autònom
mes.
Te
ema 15
La
a relació juríídica tributà
ària: concep
pte i elemen
nts. Fet imp
posable. Me
eritació. Exeempcions. Subjecte
S
acctiu.
Su
ubjectes passsius. Resp
ponsables. La solidarittat: extensió
ó i efectes. El domicilii fiscal. La representacció.
La
a transmissiió del deute
e. La base imposable i la base liquidable. El
E tipus de gravamen. La quota i el
de
eute tributarri.
Te
ema 16
La
a gestió tributària: delim
mitació i àm
mbit. El proccediment de
e gestió trib
butària. La liquidació dels
d
tributs. La
de
eclaració trib
butària. Elss actes de liquidació: cclasses i rè
ègim jurídic. La consultta tributària
a. La prova en
els
s procedime
ents de gesstió tributàriia. L’Agènccia Estatal d’Administra
d
ació Tributàària. La ges
stió tributària
aa
les
s entitats loccals.
Te
ema 17
L’e
extinció de l’obligació tributària.
t
El
E pagamen
nt: requisits,, mitjans de
e pagamentt i efectes del
d pagame
ent.
La
a imputació de pagam
ments. Conseqüènciess de la faltta de paga
ament i connsignació. Altres form
mes
d’e
extinció: la p
prescripció,, la compen
nsació, la co
ondonació i la insolvència.
Te
ema 18
El procedime
ent de reccaptació en
e període voluntari. El proced
diment de recaptació
ó en via de
constrenyime
ent. Ajornam
ment i frac
ccionamentt del pagament. Dese
envolupameent del pro
ocediment de
constrenyime
ent: l’embarrgament de
e béns, ali enació i aplicació i imputació de la sum
ma obtinguda.
Te
erminació de
el procedim
ment. Impugnació del prrocedimentt. Les garan
nties tributàrries.
Te
ema 19
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La
a inspecció dels tributs. Actuacion
ns inspectorres per a la
a gestió dels
s tributs: coomprovació i investigacció,
ob
btenció d’infformació, la comprovac
ció de valorrs i informe i assessora
ament. Règgim jurídic de
d les funcio
ons
ins
spectores. E
El procedim
ment d’inspe
ecció tributà
ària. Potesta
ats de la ins
specció de tributs. Doc
cumentació de
les
s actuacionss inspectore
es. Les acte
es d’inspeccció. La insp
pecció dels recursos noo tributaris.
Te
ema 20
Le
es infraccion
ns tributàrie
es: concepte i classes . Les sanciions tributàries: classees i criteris de graduacció.
Procediment sancionado
or. Extinció de la respo
onsabilitat per infraccions.
Te
ema 21
La
a revisió en
n via admin
nistrativa de
els actes de
e gestió tributària. Pro
ocedimentss especials de revisió. El
rec
curs de reposició.
Te
ema 22
Le
es reclamaccions econo
omicoadmin
nistratives. E
Especialitatts de la revisió en via administrattiva dels acctes
de
e gestió tribu
utària dictatts per les en
ntitats localss.
Te
ema 23
Vis
sió global d
del sistema tributari esp
panyol. Disttribució de les diferentts figures enntre els nive
ells d’hisenda:
estatal, auton
nòmic i loca
al. Funcions
s dins del siistema de les diferents
s figures tribbutàries. Relacions en
ntre
els
s principals impostos. Harmonitza
H
ció fiscal co
omunitària.
Te
ema 24
Els
s tributs lo
ocals: princcipis. La po
otestat reg
glamentària de les en
ntitats loca ls en matè
èria tributària:
contingut de les ordenan
nces fiscals
s, tramitació
ó i règim d’’impugnació
ó dels actess d’imposic
ció i ordena
ació
de
e tributs. L’e
establiment de recursos
s no tributarris.
Te
ema 25
L’impost sobrre béns imm
mobles. Naturalesa. Fe
et imposable
e. Subjecte passiu. Exe
xempcions i bonificacio
ons.
Ba
ase imposa
able. Base liquidable. Quota, m
meritació i període im
mpositiu. G
Gestió cadastral. Gesstió
trib
butària. Insp
pecció cada
astral.
Te
ema 26
L’impost sobrre activitats econòmiqu
ues. Naturallesa. Fet im
mposable. Subjecte passsiu. Exemp
pcions. Quo
ota:
les
s tarifes. Me
eritació i pe
eríode impo
ositiu. Gestió
ó censal i gestió
g
tributària. El recà
càrrec provin
ncial. L’imp
post
sobre constru
uccions, insttal·lacions i obres.
Te
ema 27
L’impost sobre vehicless de tracció
ó mecànica
a. L’impost sobre l’inc
crement dee valor dels terrenys de
na
aturalesa urb
bana.
Te
ema 28
de
Ta
axes i preu
us públics. Principals diferènciess. Les contribucions especials:
e
bbestreta i ajornament
a
qu
uotes i col·la
aboració ciu
utadana.
Te
ema 29
La
a participació de municcipis i provín
ncies en elss tributs de l’Estat i de
e les comunnitats autònomes. Crite
eris
de
e distribució
ó i regles d’evolució. Règims e
especials. La
L cooperació econòm
mica de l’E
Estat i de les
comunitats au
utònomes a les inversiions de les entitats loc
cals. Els fon
ns de la Unnió Europea
a per a entittats
loc
cals.
Te
ema 30
Ac
ctivitat subvvencional de
d les administracionss públiques
s. Procedim
ments de cooncessió i gestió de les
subvencions. Reintegram
ment de sub
bvencions. Control fina
ancer. Infraccions i sanncions adm
ministratives en
ma
atèria de su
ubvencions.
Te
ema 31
El crèdit local. Classes d’operacions
d
s de crèdit. Naturalesa
a jurídica dels contractees: tramitac
ció.
Te
ema 32
Le
es operacio
ons de crèd
dit a llarg termini.
t
Fin
nalitat i durada. Comp
petència. Líímits i requ
uisits per a la
concertació d’operacionss de crèdit a llarg termiini. La conc
cessió d’ava
als per les eentitats locals.
Te
ema 33
Le
es societatss mercantills en gene
eral. Conce
epte legal de societa
at mercantiil. Classes. Dissolució i
liquidació de ssocietats. El
E Registre Mercantil.
M
Te
ema 34
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La
a societat co
omanditària
a. La societa
at de respon
nsabilitat lim
mitada. La societat
s
anòònima.
Te
ema 35
El concurs. Procedimentt i efectes de la declara
ació de concurs.
Te
ema 36
Títtols valors. La lletra de
d canvi. La
a relació ca
ausal i form
mal en la lletra de ca nvi. La pro
ovisió de fo
ons.
Re
equisits esssencials rellatius al do
ocument i a les perso
ones. L’acc
ceptació i l’’aval. L’end
dossament. El
pro
otest.
Te
ema 37
El xec. Analog
gies i diferè
ències amb la lletra de canvi. Req
quisits i mod
dalitats. La provisió. La
a presentacció i
el pagament d
del xec. El protest
p
del xec.
x
Les acccions canviàries.
Te
ema 38
Le
es obligacio
ons merca
antils. Conttractes me
ercantils. Contracte
C
de
d compte corrent. Compraven
nda
me
ercantil. Contracte de comissió.
c
El leasing.
Te
ema 39
. El dipòsiit bancari. Els préste
Co
ontractes b
bancaris. Classificació
C
ecs bancarris. L’obertu
ura de crè
èdit:
concepte, natturalesa i classes. Règ
gim dels con
ntractes d’obertura de crèdit. El deescompte bancari.
b
Te
ema 40
L’impost sobrre la renda de les perrsones físiq
ques. Fet im
mposable, subjectes
s
ppassius, base imposab
ble,
de
eute tributarri. Tributació
ó de no residents. Impo
ost sobre ell patrimoni de
d les persoones físique
es.
Te
ema 41
L’impost de ssocietats. Fet
F imposab
ble, subjecte
es passius, base impo
osable, deuute tributari. Retencion
ns i
ing
gressos a compte. Obligacions co
omptables i registrals. Tributació
T
de
d no resideents.
Te
ema 42
L’impost sobrre el valor afegit.
a
Fet imposable,
i
supòsits de
e no subjec
cció, subjecctes passius, repercusssió
de
e l’impost i tiipus impositius. Deduc
ccions. Reg la de prorra
ata.
Te
ema 43
L’impost sob
bre successsions i do
onacions. F
Fet imposa
able i exem
mpcions, ssubjectes passius,
p
ba
ase
imposable. D
Deute tributa
ari, gestió del
d impost. Impost sobre transmissions pattrimonials i actes juríd
dics
do
ocumentats.. Estructura
a, àmbit d’ap
plicació, exe
empcions, base
b
imposable i deutee tributari.
Te
ema 44
El pressuposst de l’Esta
at. Estructu
ura i classsificació, la seva incid
dència en els pressu
upostos de la
eneralitat de
e Catalunya
a i en les en
ntitats localss.
Ge
Te
ema 45
El pressuposst de les comunitats
c
europees.. Relacions
s amb el pressupostt de l’Estat a Espanya.
Es
structura i ttramitació del
d pressupost comuniitari. Els flu
uxos financers entre E
Espanya i les comunittats
eu
uropees.
Te
ema 46
La
a Llei de fina
ances públiques de Ca
atalunya: ca
aracterístiqu
ues, conting
gut i particuularitats. El pressupost de
la Generalitatt: estructura
a i classificació, elabo
oració, tramitació i apro
ovació en eel Parlamen
nt. Docume
ents
an
nnexos.
Te
ema 47
L’o
organització
ó i execució
ó del contro
ol financer e
en els ens locals. Pla d’auditoriees i actuacio
ons de control
financer.
Te
ema 48
La
a Llei 19/198
88, de 12 de
d juliol, d’a
auditoria de
e comptes. Concepte d’auditoria
d
dde comptes
s. Requisits de
les
s auditories i dels informes. Requiisits per a l’ exercici de l’auditoria de
d comptess.
Te
ema 49
En
ntitats sotme
eses a aud
ditoria de co
omptes anu
uals. L’Instittut de Comptabilitat i A
Auditoria de
e Comptes.. El
Re
egistre Oficiial d’Auditorrs de Comp
ptes.
Te
ema 50
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El control de
e les subvvencions co
omunitàriess, òrgans competents
c
i normativva d’aplica
ació. Els fo
ons
eu
uropeus. El fons europ
peu de desenvolupam ent regiona
al. El fons social
s
europpeu. El fon
ns de cohessió.
Alttres fons eu
uropeus no agrícoles. Els
E fons eurropeus agríícoles i de pesca.
p
Te
ema 51
El règim de va
aloracions. L’expropiac
ció forçosa i la respons
sabilitat patrimonial.
Te
ema 52
La
a funció social de la propietat
p
i la
a gestió dell sòl. Aspec
ctes finance
ers, pressuppostaris i comptables
c
de
l’urbanisme.
Te
ema 53
Co
ontribucionss especials i quotes d’u
urbanització
ó. Les àree
es de reserv
va. Els convvenis urbanístics
Te
ema 54
Lle
ei d’estabilitat pressu
upostària i sostenibiilitat financ
cera. Àmb
bit d’aplicacció. Principis genera
als.
Tra
ansparència
a. Gestió prressupostàrria.
Te
ema 55
Principals mo
odificacions introduïdes per la Lle
ei 27/2013 en relació al règim eeconòmic financer de les
en
petencial de
ntitats localss de Catalun
nya. Nou sis
stema comp
e les entitatts locals de Catalunya..

NNEX III. FU
UNCIONS TRESORER
T
R.
AN

Funcions generals
al correspon
n a aquest lloc de treb
ball la realització de lees funcions descrites als
a
Amb caràccter genera
articles 5.2
2 i 5.3 del Reial
R
Decret 1174/1987
7, de 18 de
e setembre, pel qual ess regula el Règim juríd
dic
dels Funciionaris d’Ad
dministració
ó Local amb
b habilitació de caràcter nacional, sense perju
udici de tote
es
aquelles q
que se li pug
guin assigna
ar per la co
orporació relacionades amb el llocc de treball:
egar-se de
el maneig i custòdia
a de fonss, valors i efectes de
d
Planifficar, dirigirr i encarre
l’Entita
at Local, de
e conformita
at amb allò establert per les dispo
osicions leg als vigents..
2. Planifficar, dirigir i coordinar els serve
eis
recaptadors.
1.

os humans,, econòmics
s i materials
s que estig uin al seu càrrec
c
per tal
t
3. Dirigir i gestionar els recurso
d’assegura
ar els seus objectius i programes.
p
4. Assesssorar a la Corporació
C
nant la inforrmació sobrre aspectes
s de maneig
gi
en general proporcion
custòd
dia de fons i recaptació
ó dels seus serveis, prrocurant un sentit globbal d'actuac
ció i cohere
ent
amb le
es capacitatts i possibilitats de l'org
ganització i els seus re
ecursos.
Funcions específiqu
ues
gar-se del maneig i custòdia
c
de
e fons, valoors i efectes de
1. Planificcar, dirigir i encarreg
l’Entita
at Local, de
e conformita
at amb allò establert per les dispo
osicions leg als vigents..
i pagamen
nts que co
Realitza els cobraments
c
orresponguin
n als fons i valors de
e l’Entitat, de
d
con
nformitat am
mb allò esta
ablert per le
es disposiciions legals vigents.
v
Org
ganitza la custòdia de fons, va
alors i efec
ctes de con
nformitat a mb les dirrectrius
senyalades per la
l
esidència.
Pre
Exe
ecuta, d’aco
ord amb les directrius fixades pe
er la Corporració, les coonsignacion
ns en Banccs,
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Ca
aixa Genera
al de Dipòsiits i establiiments anà
àlegs, autorritzant juntaament amb
b l’Ordenador
de pagaments i l’Interve
entor els xe
ecs i altres
s ordres de pagament que es girrin contra els
e
com
mptes obertts en els es
smentats esstabliments.
S’e
encarrega de
d la formac
ció dels pla
ans i progra
ames de tre
esoreria, disstribuint en el temps le
es
dissponibilitats dineràries de l’En
ntitat per a la puntual satissfacció de
e les seve
es
oblligacions, atenent a les priorritats legalm
ment establertes, d’accord amb les
l
directriu
us
fixa
ades per la Corporació
ó.
2. Planificcar, dirigir i coordinar els
e serveis rrecaptadors
s.
Imp
pulsa i dirig
geix els pro
ocediments recaptadorrs, proposan
nt les mesuures necess
sàries per tal
t
que
e el cobram
ment es realitzi en els te
erminis senyalats.
Auttoritza els plecs
p
de càrrrec de valo
ors que s’en
ntreguen als
s recaptado rs i agents executius.
Diccta la provid
dència de constrenyim
ment en els
s expedientts administrratius d’aqu
uest caràctter
i autoritzar la subhasta de
d bens emb
bargats.
f
i estadístiqu
s i Organism
mes (Diputtació,
Confecciona formularis
ues per a Institucions
Ge
eneralitat, Hisenda)
H
refferents a l'à mbit dels pressupostos
s.
Tra
amita els exxpedients de
e responsab
bilitat per pe
erjudici de valors.
v
3. Dirigir i gestionar els recurso
os humans,, econòmics
s i materials
s que estig uin al seu càrrec
c
per tal
t
d’assegurar els se
eus objectiu
us i program
mes.
Dirrigeix la tressoreria gene
eral controla
ant el funcio
onament de
e les unitatss que desen
nvolupen less
seves funcions.
Fixxa les directtrius operatives a segu
uir pel perso
onal al seu càrrec i esttableix els criteris
c
per
tal d’avaluar els
e resultats
s, controlantt periòdicam
ment l’acom
mpliment del s objectius amb els
seu
us responsa
ables.
Pre
epara inform
mes tècnics sobre el fu
uncionamen
nt de l'Àrea i les situaccions realitza
ades i
ela
abora les prropostes per millorar la
a gestió.
en general proporcion
4. Assesssorar a la Corporació
C
nant la inforrmació sobrre aspectes
s de maneig
gi
custòd
dia de fons i recaptació
ó dels seus serveis, prrocurant un sentit globbal d'actuac
ció i cohere
ent
amb le
es capacitatts i possibilitats de l'org
ganització i els seus re
ecursos.
Disssenya, dirig
geix, orienta
a i supervisa les polítiq
ques, estratègies i proccediments de
d maneig i
cusstòdia de fo
ons i recapta
ació de la C
Corporació.
Es coordina i col·labora
c
amb
a
la resta
a de la Corp
poració sem
mpre que siggui necessa
ari per al
ament globa
al de la Corrporació i ga
arantir la tra
ansversalitaat i el treball en xarxa.
millor funciona
eball a les que sigui assignat
a
i ccompleix le
es
Participa en les comissions de tre
ue li siguin encomana
ades, semprre que siguin compatibbles amb la seva funció
ó.
atribucions qu
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