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Núm. 3064
cOnseLL cOmArcAL de LA cerdAnYA 

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria d’un procés de selecció 

Per Resolució de Presidència de data 11 d’abril de 2019 es van aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d’un/a 
secretari/a interventor/a per al servei d’assistència tècnica (SAT) als municipis del Consell Comarcal de la Cerdanya. 
L’objecte de la convocatòria és la selecció i posterior contractació en règim de funcionari d’una persona per a realitzar les 
tasques secretari/a interventor/a del servei d’assistència tècnica (SAT) als municipis del Consell Comarcal de la Cerdanya.

El termini de presentació de candidatures és de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la darrera publicació en el BOP 
de Girona o en el BOP de Lleida.

Tota la documentació estarà exposada a l’apartat de la seu electrònica · tauler d’edictes· de la web del Consell Comarcal de la 
Cerdanya. (www.cerdanya.cat)

Puigcerdà, 15 d’abril de 2019 

Ramon Moliner Serra 
President 

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, PER COBRIR AMB CARÀCTER 
INTERÍ UNA PLAÇA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS MUNICIPIS DEL 
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

PRIMERA. Objecte de la convocatòria 
L’objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició, per tal de formular 
proposta de nomenament a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per proveir interinament 
el lloc de treball reservat a funcionaris amb habilitació estatal amb categoria de secretaria intervenció del Servei d’Assistència 
Tècnica Municipal del Consell Comarcal de la Cerdanya. 
La provisió d’aquest lloc de treball de secretaria intervenció resulta necessària i urgent, ja que no ha estat possible la seva 
provisió per funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional d’acord amb el Real decret 128/2018 que 
aprova el regim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

També és objecte d’aquesta convocatòria establir una relació de persones declarades aptes per a la realització d’aquesta feina 
en un ordre de prelació determinat per la puntuació obtinguda en el procés selectiu, per tal de poder disposar d’una borsa 
de professionals per a successius nomenaments interins per al cas que calgui proveir de nou alguna de les places de SAT 
del Consell en un període de tres anys i no sigui possible fer·ho per cap altre mitja dels legalment previstos a la normativa 
d’aplicació.

La selecció per cobrir interinament la plaça de secretaria intervenció que es convoca quedarà automàticament suspesa si es 
el cas que durant el procés de selecció quedes coberta per qualsevol dels altres mitjans preferents previstos al Real decret 
128/2018. No obstant aquesta circumstancia, el procediment de selecció seguiria endavant fins a l’emissió per part del 
tribunal d’un llistat de persones declarades aptes per a la realització d’aquesta feina i amb un ordre de puntuació a l’efecte 
de constituir la borsa per ulteriors substitucions per interinatge de qualsevol de les places de SAT existents en la plantilla del 
Consell Comarcal.

La plaça té assignades les retribucions segons la classificació establerta en la relació de llocs de treball d’aquest Consell. 

SEGONA. Característiques 
Titulació requerida: Estar en possessió, o en condicions d’obtenir dins del termini de presentació d’ofertes, del títol universitari 
de grau exigit per a l’ingrés als cossos o escales del subgrup A1 d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei de l’Estatut 
basic de l’Empleat Públic, aprovat per Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que es el títol de grau universitari, o be 
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el títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.
En el cas que el títol universitari sigui expedit per un centre no espanyol, s’haurà d’acreditar la corresponent homologació. 
Denominació del lloc de treball: secretaria intervenció SAT
Contracte: Jornada complerta
Règim: Personal funcionari interí.
Grup de classificació: A1. 
Nivell destí: 26
Complement específic mensual: 722,27
Jornada: Completa amb una jornada de treball de 37,5 hores de mitjana en còmput setmanal (100% de la jornada), de dilluns 
a divendres.
Funcions a realitzar:  Les funcions que realitzarà el/la nomenat/da interinament al Servei d’Assistència Tècnica del Consell 
Comarcal de la Cerdanya seran prestades als ajuntaments de la comarca i les funcions són les descrites a l’article 92 bis de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de regim local, i al decret 128/2018 de 16 de març, les quals comprenen la fe pública i 
l’assessorament legal preceptiu i les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico·financera i pressupostària, 
i la comptabilitat, tresoreria i recaptació. A més d’aquestes funcions, podrà exercir altres funcions que li siguin encomandes 
per l’ordenament jurídic.

TERCERA. Requisits generals del lloc de treball 
3.1 Per formar part d’aquest procés de selecció cal que els aspirants reuneixin els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici d’allò disposat en l’article 57 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril.
b) Tenir complerts 16 anys d’edat i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió, o en condicions d’obtenir dins del termini de presentació d’ofertes, del títol universitari de grau exigit 
per a l’ingrés als cossos o escales del subgrup A1 d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’Empleat Públic, aprovat per Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que és el títol de grau universitari, o be el títol de 
llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.
En el cas que el títol universitari sigui expedit per un centre no espanyol, s’haurà d’acreditar la corresponent homologació.
d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi exercir normalment les funcions corresponents.
e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques ni 
trobar·se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
f) Estar en possessió del títol acreditatiu del Nivell C1 de català o equivalent. (certificat de Nivell C1 de suficiència).
g) Estar en possessió del carnet de conduir categoria B i disposar de vehicle propi per a realitzar els desplaçaments necessaris  
per motiu del servei. 

3.2 Coneixement de la llengua catalana
Els aspirants que NO acreditin el coneixement de la llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell de 
suficiència de català (nivell C1), equivalent o superior, hauran de realitzar una prova consistent en la realització d’exercicis 
de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d’una entrevista amb un tècnic 
lingüístic que permeti valorar·ne els coneixements.

La prova de llengua catalana es qualificarà com a APTE o NO APTE essent, per tant, de caràcter eliminatori i suposarà 
l’exclusió del procés selectiu.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal comptarà amb l’assessorament d’un tècnic especialitzat del Consorci per a la 
normalització lingüística de la Generalitat.

QUARTA. Termini i forma de presentació de sol·licituds de participació 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà  de la darrera publicació de la 
convocatòria en el BOP de Girona o al BOP de Lleida.

Les sol·licituds es presentaran mitjançant model normalitzat (annex d’aquestes bases), degudament signada per la persona 
aspirant, al Registre General del Consell Comarcal, presencialment en suport paper a la plaça del rec, 5 de Puigcerdà codi 
postal 17520, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 8 a 15h) o bé en suport digital a través de la seu 
electrònica del Consell Comarcal de la Cerdanya.

Les sol·licituds es podran presentar també mitjançant el procediment que regula  l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas que per a la presentació de sol·licituds es faci 
servir el procediment regulat a l’article 16.4 l’aspirant haurà de remetre correu electrònic (secretaria@cerdanya.org) adjuntant 
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el comprovant de l’administració o oficina de correus corresponent i consignant el nom i la convocatòria com a màxim el 
mateix dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds per tal de ser admesa. En tot cas, si transcorreguts deu 
dies de la data de finalització de presentació de sol·licituds  sense haver·se rebut la documentació, aquesta no serà admesa.

Les bases també es publicaran al tauler d’anuncis del web del Consell.

CINQUENA. Llista de persones admeses i excloses 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i fetes les comprovacions oportunes, en el termini màxim d’un mes, 
per resolució de gerència s’aprovarà la llista de persones aspirants admeses i excloses, concedint un termini de deu dies hàbils 
per a esmenes i possibles reclamacions.

En cas que es presentin reclamacions, s’hauran de resoldre en el termini màxim dels quinze dies següents a la finalització del 
termini per a la seva presentació. La notificació d’aquesta resolució determinarà els terminis a efectes de possibles impugnacions 
i recursos, d’acord amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran 
desestimades.

A la mateixa resolució, es determinarà la composició dels membres del tribunal així com es farà constar la data, l’hora i el lloc 
de la realització de les proves i les entrevistes personals previstes en aquestes bases.

Tots els anuncis es publicaran en el tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Cerdanya (e·tauler). 
Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

SISENA. Justificació dels requisits i mèrits al·legats
La sol·licitud (veure annex 2) anirà acompanyada de la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del DNI vigent. En el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, cal presentar una fotocòpia 
compulsada acreditativa de la seva nacionalitat i  dels permisos de residència i treball necessaris segons la normativa  
vigent.

b) Currículum vitae.
c) Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu del nivell de suficiència de català (nivell C1) o equivalent, si s’escau. 
d) Fotocòpia compulsada de la titulació universitària.
e) Fotocòpies compulsades de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats als efectes de la seva valoració (formació 

complementària, contractes de treball, certificat d’empresa). Els mèrits insuficientment acreditats no es valoraran.
f) Informe de la vida laboral emès per la Seguretat Social
g) Fotocòpia compulsada del carnet de conduir categoria B.

Si alguna de les sol·licituds tingués algun defecte esmenable, es farà constar a la llista provisional d’admesos i exclosos per 
tal que, en el termini de deu dies, es puguin esmenar de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud 
corresponent per prendre part en la convocatòria els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que es derivin de la gestió i tramitació del procés selectiu.

SETENA. Procediment de selecció 
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves amb el DNI. La manca de la presentació del document determinarà 
l’exclusió automàtica de l’aspirant en el procés selectiu.
Per cadascuna de les proves es realitzarà una crida única. Els aspirants que no compareguin en el lloc, data i l’hora assenyalats 
seran definitivament exclosos del procés selectiu, excepte casos de força major degudament acreditats.

Coneixements de llengua catalana:
Per als aspirants que no acreditin tenir els coneixements del nivell de suficiència C1:
Consistirà en la realització d’una prova de coneixements de la llengua catalana. Aquesta prova és de caràcter eliminatori, i es 
qualificarà com a apte o no apte. La qualificació de no apte comportarà l’eliminació del procés selectiu.

a) Fase oposició. 
La fase d’oposició es compon del següent exercici:

Exercici 1: Obligatori i eliminatori. 
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Coneixements teòrics. Consistirà en la realització d’un qüestionari de  preguntes curtes amb respostes alternatives (tipus test) 
plantejades pel tribunal i relacionades amb les funcions del lloc de treball i relatives al temari annex. 

El termini per a la realització de la prova teòrica serà de 90 minuts.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 12 punts, quedant exclosos els aspirants que no assoleixin una puntuació 
mínima de 6 punts.

Exercici 2: Obligatori i eliminatori.
Coneixements pràctics. Consistirà en resoldre un o diversos supòsits plantejats pel tribunal i relacionat amb les funcions del 
lloc de treball.
Els supòsits pràctics versaren sobre matèries del temari annex  i, concretament, versarà sobre alguna de les següents matèries:

· Hisendes locals i control i fiscalització interna de la gestió economico·financera i pressupostària.
· Contractació pública.
- Patrimoni dels ens locals.
· Procediment administratiu.
· Ocupació pública local.
- Urbanisme i medi ambient.

El termini per a la realització de la prova pràctica serà de 90 minuts.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 20 punts, quedant exclosos els aspirants que no assoleixin una puntuació 
mínima de 10 punts.

Amb les proves escrites es pretén que els aspirants puguin acreditar de forma objectiva el coneixement de la matèria d’acord 
amb el temari annex d’aquestes bases. 

El tribunal, si ho considera convenient, podrà sol·licitar la lectura de l’exercici pràctic per part dels aspirants als quals podrà 
efectuar les preguntes que consideri adients. 

La qualificació màxima que es podrà obtenir a la fase d’oposició és de 32 punts.

b) Fase concurs. Valoració de mèrits
Es valoraran, per part del Tribunal, els mèrits aportats pels aspirants que han superat la fase d’oposició. 

El Tribunal puntuarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, d’acord amb el barem següent:

b.1) Treball desenvolupat:
a) L’experiència professional en l’Administració local exercint les funcions pròpies del lloc de treball de secretaria, intervenció 
i secretaria·intervenció: 0,20 punt per cada mes treballat, fins a un màxim de 12 punts.
b) L’experiència professional en l’Administració local o altres administracions públiques exercint altres funcions dins el grup 
de tècnic (subgrup A1 i A2): 0,15 punts per mes treballat: fins un màxim de 3 punts.
c) L’experiència professional en l’Administració local o altres administracions públiques en qualsevol categoria laboral i 
exercint altres tipus de funcions: 0,10 punts per mes treballat, fins a un màxim de 2 punt.
d) L’experiència a l’empresa privada, realitzant funcions en l’àmbit jurídic o econòmic, a nivell de llicenciat universitari: 0,15 
punts per mes treballat, fins a un màxim de 5 punts.

En cas de contractació a temps parcial, es computarà el temps de forma proporcional en relació a la jornada complerta.

L’experiència professional s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació de l’informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la 
Seguretat Social, acompanyat de còpia del contracte de treball (sector privat) o certificat de serveis prestats (administració 
pública) junt amb un certificat acreditatiu de les tasques realitzades al lloc de treball lliurat per l’organisme competent en la 
forma legalment establerta.

La puntuació màxima assolible per treball desenvolupat serà de 12 punts.

b.2) Formació professional:
Cursos i diplomes amb certificat d’assistència i/o aprofitament relacionats amb l’àmbit jurídic i/o  econòmic, impartits per 
administracions públiques, universitats, organismes públics o col·legis professionals oficials, d’acord amb el següent barem:

• 1 punt per màster o postgrau universitari de l’àmbit jurídic i/ o  econòmic o similar.
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• 1 punt per altra titulació universitària (llicenciatura, diplomatura o grau) relacionada en l’àmbit jurídic i/ o  econòmic 
o similar.

• 0,70 punts per curs d’una durada igual o superior a 150h.
• 0,40 punts per curs d’una durada entre 81 i 149 h.
• 0,30 punts per curs d’una durada entre 41 i 80 h.
• 0,20 punts per curs d’una durada entre 20 i 40 h.
• 0,10 punts per curs d’una durada inferior a 20h.
• Títol acreditatiu del nivell 2·intermig d’ACTIC: 0,5 punts.
• Títol acreditatiu nivell C2 català: 0,5 punts.

La puntuació màxima assolible per formació professional serà de 8 punts.

Observacions:
· Els aspirants hauran d’acreditar documentalment l’entitat organitzadora, la durada en hores i la denominació del curs.
· En cas d’acreditar diversos cursos de contingut idèntic o molt similar, només es computarà un únic curs, el de més hores.
· En el cas d’estudis amb titulació progressiva, no es computaran els certificats de cursos o jornades que estiguin inclosos en 
el programa d’estudis de titulacions superiors si aquestes ja han estat computades.
· En cas d’acreditació per mitjà de crèdits, s’usarà com a unitat d’equivalència hores/crèdits el crèdit europeu ECTS, unitat de 
mesura dels ensenyaments universitaris per a l’espai europeu d’educació superior amb una equivalència de 25 hores/crèdit.
Només es tindran en compte les activitats formatives d’aquest apartat corresponents als últims 10 anys.
La qualificació màxima que es podrà obtenir a la fase de concurs és de 20 punts.

c) Entrevista personal
Amb l’entrevista es pretén valorar l’adequació del perfil de l’aspirant al lloc de treball a ocupar. El tribunal mantindrà una 
entrevista amb els/les aspirants no eliminats sobre qüestions vinculades al lloc de treball a proveir, per a constatar la idoneïtat 
de les persones aspirants per al desenvolupament de les funcions pròpies del nomenament i les seves competències personals, 
com ara: l’aptitud, la capacitat d’iniciativa, l’autonomia, nivell de responsabilitat, etc.; L’entrevista es puntuarà entre 0 i 3 
punts.

La qualificació màxima que es podrà obtenir a la fase d’entrevista és de 3 punts.

VUITENA. Tribunal qualificador 
D’acord amb l’article 60 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’òrgan de selecció serà col·legiat, sense que pugui 
comptar entre els seus membres personal d’elecció o de designació política, ni personal interí o eventual. 
Es farà designació nominal dels membres, que constarà a la llista, així com dels suplents.
El Tribunal no podrà constituir·se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, i les decisions 
s’hauran d’adoptar per majoria. Sempre serà necessària la presencia de les figures de presidència i secretària.
El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes per a totes o algunes de les proves, els 
quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del Tribunal, les qüestions que se’ls consultin relatives a 
les matèries de la seva competència.
Els membres del tribunal s’hauran d’abstenir de participar, i els/les aspirants podran recusar·los, quan concorrin les 
circumstàncies que preveu l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

L’actuació del Tribunal s’ajustarà estrictament a les bases de la convocatòria. Això no obstant, el Tribunal resoldrà els dubtes 
que sorgeixin respecte a la seva aplicació i podrà prendre els acords que corresponguin per a aquells supòsits no previstos en
les bases.

NOVENA. Resultat final i proposta de nomenament i de constitució de borsa 
L’òrgan de selecció classificarà, per ordre de major a menor puntuació, les persones aspirants que hagin obtingut la puntuació 
mínima per poder ser proposades per al nomenament. La classificació definitiva s’obtindrà de la suma de les puntuacions 
obtingudes en el conjunt de les fases del procés selectiu. L’òrgan de selecció elevarà al president de la Corporació, juntament 
amb l’acta del procés selectiu i la classificació definitiva, la proposta de nomenament de la persona aspirant que hagi 
superat la puntuació mínima per poder ser proposada per al nomenament i obtingut la major puntuació o la proposta per 
declarar deserta la convocatòria si cap de les persones aspirants assoleix la puntuació mínima per poder ser proposada per 
al nomenament.

El resultat es farà públic el mateix dia en què s’acordi en forma de llistat ordenat de les persones aspirants amb les puntuacions 
atorgades, en ordre decreixent, i serà exposat al tauler electrònic d’edictes del Consell.
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DESENA. Presentació de documents per la persona aspirant proposada per al seu nomenament 
La persona aspirant proposada per al nomenament interí haurà de presentar a la Secretaria de la corporació, en el termini de 
10 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació de la relació d’aprovats en el Tauler electrònic d’edictes del 
Consell, els documents acreditatius del compliment dels requisits exigits a la convocatòria:
a) Certificat mèdic oficial, acreditatiu de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de 
les funcions pròpies del lloc a proveir.
b) Declaració responsable de no estar inhabilitada per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques i no haver estat 
separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració pública.
c) Declaració responsable de no estar afectada per la normativa d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques o, si s’escau, sol·licitar la compatibilitat amb el formulari que li facilitarà la Corporació, o exercir, altrament, l’opció 
prevista a l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques, a l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració 
de la Generalitat i a l’article 337 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 
de juliol.

ONZENA.  Nomenament i presa possessió 
D’acord amb la proposta de l’òrgan de selecció, el President de la Corporació sol·licitarà de la Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya el corresponent nomenament interí a favor de la persona aspirant que hagi superat la 
puntuació mínima per poder ser nomenada i obtingut la major puntuació, la qual haurà de prendre possessió del lloc de 
treball prèvia la prestació del corresponent jurament o promesa de conformitat amb el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, 
pel qual s’estableix la fórmula de jurament en càrrecs i funcions públiques i el Decret 359/1986, de 4 de desembre, pel qual 
s’estableix la fórmula de jurament o presa de possessió de funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

No obstant això, amb la finalitat d’assegurar la cobertura del lloc, i en l’eventualitat de renúncia o impossibilitat legal 
de nomenament de la persona aspirant proposada en primer lloc, la Presidència podrà requerir de l’òrgan de selecció la 
relació complementària de les persones aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima per poder ser proposades per al 
nomenament que segueixin a la primerament proposada, per tal de demanar correlatiu nomenament interí en el seu favor. 
Aquesta relació funcionarà com a borsa de treball i tindrà una durada de tres anys.

DOTZENA. Cessament 
La persona funcionària nomenada de manera interina cessarà per qualsevol de les causes de cessament dels funcionaris 
interins establertes a la normativa de funció pública.
Així mateix, i de conformitat amb l’article 54 i concordants del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, el cessament de la persona amb 
nomenament interí per al lloc de secretari·interventor del servei d’assistència tècnica (SAT) als municipis del Consell Comarcal 
de la Cerdanya es produirà automàticament en els següents supòsits:
a) Per la provisió del lloc de manera definitiva:
· De resultes del concurs ordinari o unitari.
· Quan el lloc s’assigni en primera destinació.
· Per assignació del lloc quan es tingui reserva del mateix i es procedeixi de la situació de serveis especials.
· Per permuta del lloc.
b) Per la provisió del lloc mitjançant:
- Nomenament provisional.
· Comissió de serveis.
· Acumulació.

TRETZENA. Recursos 
Contra aquestes bases i convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades podran interposar 
recurs potestatiu de reposició davant el President del Comarcal de la Cerdanya en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona o Lleida, o directament recurs 
contenciós administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos comptats des de l’endemà de l’esmentada publicació

CATORZENA. Protecció de dades 
S’informa que amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les 
dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part a la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés 
selectiu per part del Consell Comarcal de la Cerdanya, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, amb la Llei orgànica 
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de protecció de dades. Aquestes dades de caràcter personal seran incorporades en una bases de dades del Consell Comarcal 
a efectes de poder cobrir futures vacants del lloc o llocs similars d’aquesta convocatòria. 

ANNEX I: Temari proves 

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut essencial. La constitucionalizació del principi d’estabilitat 
pressupostària. La reforma constitucional.
Tema 2. L’Administració pública en la Constitució. El dret administratiu bàsic dictat en virtut de l’article 149.1.18 de la 
Constitució.
Tema 3. El sistema de la distribució de competències i les relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes.
Tema 4. L’Administració local: entitats que la integren. Evolució de la normativa bàsica de règim local. El marc competencial 
de les entitats locals.
Tema 5. L’ordenament jurídic·administratiu (I): el dret de la Unió Europea: Tractats i Dret derivat. La Constitució. Les Lleis 
estatals i autonòmiques. Tipus de disposicions legals. Els tractats internacionals.
Tema 6. L’ordenament jurídic·administratiu (II). El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària. Procediment 
d’elaboració. Límits. El control de la potestat reglamentària.
Tema 7. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i forma.
Tema 8. L’eficàcia dels actes administratius.Condicions. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. 
La publicació. L’aprovació per una altra Administració. La demora i retroactivitat de l’eficàcia. L’executivitat dels actes 
administratius. La coacció administrativa directa. La via de fet.
Tema 9. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació de 
l’acte administratiu. La revisió d’actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. L’acció de nul·litat, procediment, 
límits. La declaració de lesivitat. La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.
Tema 10. Disposicions generals sobre els procediments administratius i normes reguladores dels diferents procediments. La 
iniciació del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els
registres administratius. Terminis i termes: còmput, ampliació i tramitació d’urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels 
interessats, prova i informes. Singularitats del procediment administratiu de les entitats locals.
Tema 11. 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.
Tema 12. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació 
dels recursos administratius. Classes de recursos. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, 
mediació i arbitratge.
Tema 13. La jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció. Les parts: legitimació. 
L’objecte del recurs contenciós administratiu. El procediment i la finalització del mateix: les sentències.
Tema 14. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. El procediment 
sancionador i les seves garanties. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.
Tema 15. Transparència i accés a la informació pública. Regulació legal. Publicitat activa. Portal de la Transparència. Dret 
d’accés a la informació pública i el seu exercici.
Tema 16. La protecció de dades de caràcter personal i la garantia dels drets digitals. Drets, deures i garanties derivades del 
règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.
Tema 17. La contractació del sector públic: objecte, finalitats i àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Qualificació dels contractes del Sector Públic. Contractes 
subjectes a regulació harmonitzada. Règim jurídic dels contractes administratius i dels contractes privats. Les disposicions 
generals de la contractació del sector públic.
Tema 18. Les parts en els contractes del Sector Públic. Els òrgans de contractació. Capacitat i solvència de l’empresari. 
Prohibicions de contractar. Classificació de les empreses. La successió del contractista. El pressupost base de licitació, el valor 
estimat, el preu. La revisió de preus. Garanties exigibles en la contractació del Sector Públic. Preparació dels contractes per 
les Administracions Públiques. Classes d’expedients de contractació. Procediments d’adjudicació dels contractes. Criteris 
d’adjudicació del contracte. Adjudicació i formalització dels contractes administratius. Execució i modificació dels contractes 
administratius. Prerrogatives de l’Administració. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i subcontractació. 
Pagaments directes als subcontractistes.
Tema 19. Racionalització tècnica de la contractació: acords marc, sistemes dinàmics i centrals de contractació. El contracte 
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d’obres. Actuacions preparatòries del contracte d’obres. Execució, modificació, compliment i extinció del contracte d’obres. 
Execució d’obres per la pròpia Administració. El contracte de concessió d’obres. Actuacions preparatòries, efectes, compliment 
i extinció de les concessions d’obres. Construcció de les obres objecte de concessió. Drets i obligacions del concessionari i 
prerrogatives de l’Administració concedent en els contractes de concessions d’obres. Règim econòmic financer de la concessió 
d’obres. Finançament privat del concessionari de les concessions d’obres. Extinció de les concessions d’obres.
Tema 20. El contracte de concessió de serveis: Delimitació. Actuacions preparatòries del contracte de concessió de serveis. 
Efectes, compliment i extinció del contracte de concessió de serveis. Modificació del contracte de concessió de serveis.
Compliment i efectes del contracte de concessió de serveis. Resolució del contracte de concessió de serveis. Subcontractació del 
contracte de concessió de serveis. El contracte de subministrament. Regulació de determinats contractes de subministrament. 
Execució, compliment i resolució del contracte de subministrament. El contracte de serveis: contingut, límits i determinació 
del preu. Execució i resolució dels contractes de serveis. Especialitats dels contractes d’elaboració de projectes d’obres.
Tema 21. L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties jurisdiccionals. La reversió 
expropiatòria. Tramitació d’urgència. Procediments especials.
Tema 22. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Principis de la responsabilitat. Responsabilitat 
concurrent de les administracions públiques. Danys indemnitzables. Responsabilitat de Dret privat. La responsabilitat 
patrimonial de les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques. El procediment administratiu en matèria 
de responsabilitat patrimonial.
Tema 23. El règim local: significat. L’Administració local en la Constitució. El principi d’autonomia local: significat, contingut 
i límits.
Tema 24. Les fonts del Dret local. Regulació bàsica de l’Estat i normativa de les comunitats autònomes en matèria de règim 
local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local. La potestat reglamentària de les entitats locals: reglaments i 
ordenances. Procediment d’elaboració. El Reglament orgànic. Els bans.
Tema 25. El municipi: concepte i elements. El terme municipal: el problema de la planta municipal. Alteracions de termes 
municipals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El padró d’habitants. 
Tema 26. L’organització municipal. Òrgans necessaris: Alcalde, Tinents d’alcalde, Ple i Junta de Govern Local. Òrgans 
complementaris: Comissions Informatives i altres òrgans. Els grups polítics i els regidors.
Tema 27. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i competències diferents 
de les pròpies. La sostenibilitat financera de la hisenda local com a pressupost de l’exercici de les competències. Els serveis
mínims. La reserva de serveis.
Tema 28. La província com a entitat local. Organització i competències. La cooperació municipal.
Tema 29. El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció dels regidors i alcaldes. Elecció de diputats 
provincials i presidents de diputacions provincials. La moció de censura i la qüestió de confiança en l’àmbit local. 
Tema 30. Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicació 
dels acords. El Registre de documents. La utilització de mitjans telemàtics.
Tema 31. Les formes d’acció administrativa de les entitats locals. El foment: estudi especial de les subvencions. L’activitat de 
policia: la intervenció administrativa local en l’activitat privada. Les autoritzacions administratives: les seves classes. El règim
de les llicències. La comunicació prèvia i la declaració responsable.
Tema 32. La iniciativa econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis en favor de les Entitats locals. El servei públic en 
les entitats locals. Concepte. Les formes de gestió dels serveis públics locals. Les formes de gestió directa i indirecta. Especial
referència a la concessió de serveis públics.
Tema 33. El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que el conformen. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. 
Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. Els béns comunals. L’inventari. Les muntanyes 
veïnals en mà comuna.
Tema 34. El Dret financer: Concepte i contingut. La hisenda local en la Constitució. El règim jurídic de les hisendes locals: 
criteris inspiradors del sistema de recursos i principis pressupostaris.
Tema 35. El Pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referència a les bases d’execució del 
pressupost. L’elaboració i aprovació del Pressupost general. La pròrroga pressupostària.
Tema 36. L’estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació 
jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.
Tema 37. L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa 
fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de despeses. Els projectes de despesa. Les despeses amb 
finançament afectat: especial referència a les desviacions de finançament.
Tema 38. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari: concepte, càlcul i ajustos. 
El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del 
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romanent de tresoreria per a despeses generals. La consolidació pressupostària.
Tema 39. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d’estabilitat pressupostària, de deute 
públic i de la regla de despesa per a les corporacions locals: establiment i conseqüències associades al seu incompliment.
Els plans econòmics·financers: contingut, tramitació i seguiment. Plans d’ajust i de sanejament financer. Subministrament 
d’informació financera de les entitats locals.
Tema 40. La tresoreria de les entitats locals. Règim jurídic. El principi d’unitat de caixa. Funcions de la tresoreria. Organització. 
Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris. La realització de pagaments: prelació, procediments i mitjans de pagament.
El compliment del termini en els pagaments: el període mitjà de pagament. L’estat de conciliació.
Tema 41. La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició fons. Les operacions de tresoreria.
Tema 42. La comptabilitat de les entitats locals i els seus organismes autònoms: els models normal, simplificat i bàsic.
Tema 43. El Compte General de les entitats locals: contingut, formació, aprovació i rendició. Altra informació a subministrar 
al Ple, als òrgans de gestió, als òrgans de control intern i a altres administracions públiques.
Tema 44. El control intern a les entitats del sector públic local. Àmbit d’aplicació i principis del seu exercici. Els deures i les 
facultats de l’òrgan de control. La funció interventora: exercici. Procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els
drets i els ingressos i sobre les despeses i els pagaments. La funció de control financer. Exercici del control financer. El control 
permanent. L’auditoria pública. El resultat del control financer: informes. El control simplificat.
Tema 45. El control extern de l’activitat econòmica financera del sector públic local. La fiscalització de les entitats locals pel 
Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les comunitats autònomes. La responsabilitat comptable: concepte i 
règim jurídic.
Tema 46. Els recursos en el marc de la legislació de les hisendes locals: de municipis, províncies i altres entitats locals. Els 
ingressos de dret privat. Les subvencions i altres ingressos de dret públic.
Tema 47. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària: contingut de les 
ordenances fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació de tributs. L’establiment de recursos 
no tributaris.
Tema 48. L’Impost sobre béns immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions i bonificacions. Base 
imposable: el valor cadastral. Base liquidable. Quota, meritació i període impositiu. Gestió cadastral i gestió tributària. 
L’Impost sobre activitats econòmiques: règim jurídic. Especial referència a les exempcions. El recàrrec provincial. L’Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica: règim jurídic. L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: règim jurídic. L’impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: règim jurídic.
Tema 49. Taxes i preus públics: principals diferències. Les contribucions especials: bestreta i ajornament de quotes i col·laboració 
ciutadana. Les quotes d’urbanització. Diferències amb les contribucions especials.
Tema 50. La gestió, liquidació i recaptació dels recursos de les hisendes locals. La devolució d’ingressos indeguts. El 
procediment de recaptació en període voluntari i executiu. 
Tema 51. La participació de municipis i províncies en els tributs de l’Estat i de les comunitats autònomes. La cooperació 
econòmica de l’Estat i de les comunitats autònomes a les inversions de les entitats locals.
Tema 52. El crèdit local. Classes d’operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les operacions de crèdit 
a llarg termini. Finalitat i durada. Tema 53. El personal al servei de les entitats locals: Classes i règim jurídic. Els instruments 
d’organització del personal: plantilles i relacions de llocs de treball. Els instruments reguladors dels recursos humans: l’oferta 
d’ocupació pública, els plans d’ocupació i altres sistemes de racionalització. L’accés a l’ocupació local: sistemes de selecció i 
provisió.
Tema 54. La substitució i la dissolució de Corporacions locals. Impugnació dels actes i acords locals i exercici d’accions.
Tema 55. Règim urbanístic de la propietat del sòl. Contingut del dret de propietat del sòl: facultats, deures i càrregues. Criteris 
d’utilització del sòl en la normativa bàsica. Especial referència a la situació de sòl rural i urbanitzat: facultats i deures en cada 
tipus de sòl. Criteris de valoració.
Tema 56. El règim urbanístic i classificació del sòl: sòl urbà, sòl no urbanitzable, sòl urbanitzable.
Tema 57. Figures de planejament urbanístic general: plans directors urbanístics, plans d’ordenació urbanística municipal, 
plans d’actuació urbanística municipal, normes de planejament urbanístic. Principals característiques.
Tema 58. Figures de planejament urbanístic derivat: plans especials urbanístics, plans de millora urbana, plans parcials 
urbanístics, plans parcials urbanístics de delimitació. Principals característiques.
Tema 59. Iniciativa i col·laboració dels particulars en el planejament urbanístic.
Tema 60. Llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, actes subjectes a comunicació prèvia, actes no subjectes a 
intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia. Règim jurídic de les llicències. Caducitat.
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ANNEX II: Model sol·licitud   

Convocatòria del procés de selecció d’una plaça de secretaria intervenció del servei d’assistència tècnica (SAT) als municipis 
del Consell Comarcal de la Cerdanya

1. DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms NIF

Adreça

Codi Postal Municipi Província

Telèfon Mòbil e-mail

Plaça Règim laboral

Plaça de secretaria intervenció del servei d’assistència tècnica (SAT) als munici-
pis del Consell Comarcal de la Cerdanya

Personal funcionari interí

2. EXPOSA

PRIMER. Que he vist les bases del procés de selecció d’una plaça secretaria intervenció del servei d’assistència tècnica 
(SAT) als municipis del Consell Comarcal de la Cerdanya.
SEGON. Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides en les citades bases a la data d’expiració del termini de 
presentació de la sol·licitud.
TERCER. Que declaro conèixer les bases generals de la convocatòria relatives al procés de selecció.

3. DOCUMENTACIÓ A APORTAR

· Fotocòpia compulsada del DNI
- Vida Laboral
· Currículum Vitae
· Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu de la titulació universitària 
· Fotocòpia compulsada del nivell de suficiència de català, si s’escau
·  Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats als efectes de la seva valoració (formació 

complementària, contractes de treball,certificats d’empresa,…).
· Fotocòpia del carnet de conduir tipus B.

5. SOL·LICITA

Que s’admeti aquesta sol·licitud per a les proves de l’esmentada selecció de personal.

Puigcerdà, .... de......  de 2019

Signat,

IL·LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
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