
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CENTELLES

ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció de funcionari interí per a la plaça
de secretaria, subescala secretaria d'entrada, classe segona.

Havent-se aprovat per Decret d'Alcaldia número 115-2021, de data 16 de setembre de de 2021, les bases i la
convocatòria per a la selecció de funcionari interí per a la plaça de Secretaria subescala Secretaria d'Entrada,
classe 2a de l'Ajuntament de Centelles, s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies
naturals a comptar des de l'endemà a la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

S'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE TREBALL
DE SECRETARIA SUBESCALA SECRETARIA D'ENTRADA, CLASSE 2A DE L'AJUNTAMENT DE CENTELLES.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal per tal de formular proposta de nomenament a
la Direcció General d'Administració Local per proveir interinament el lloc de treball de secretaria, reservat a
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Descripció del lloc de treball: Secretari/a

Escala: Habilitació de caràcter nacional.

Subescala: Secretaria

Categoria: Entrada

Classe 2a

Grup de classificació: A1

Nivell de destí: 30.

Complement específic anual: 31.954,58€.

La provisió d'aquest lloc resulta necessària i urgent ja que no ha estat possible la seva provisió per funcionari
d'habilitació de caràcter nacional, d'acord amb els procediments establerts en el Reial Decret 128/2018, de 16
de març pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.

Les funcions a realitzar seran les descrites en l'article 92 bis 1 a) de la Llei reguladora de les bases del règim
local, en la redacció atorgada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local, desenvolupat per l'article 3 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

2.- REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA SELECCIÓ

Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que les persones aspirants reuneixin el dia de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds les condicions següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
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b) Haver complert setze anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

c) Estar en possessió o estar en condicions d'obtenir en la data en la qual finalitzi el termini de presentació
d'instàncies, la titulació exigida per a l'ingrés en els cossos o escales classificats en el subgrup A1 d'acord amb
el previst en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d'octubre, que és el títol de grau universitari o bé el títol de doctor, llicenciat, enginyer o
equivalent.

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats autònomes, ni estar inhabilitat
absolutament o especialment per a l'ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l'accés al cos o
escala de funcionaris.

e) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstos a la legislació vigent en
la matèria.

f) Posseir la capacitat funcional per a realitzar l'acompliment de les tasques pròpies del lloc de treball.

g) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat
nivell C1 de català) o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 3/2014 de modificació del
Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l'Ordre
VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix, és
d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de
Catalunya.

En el cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català
exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l'exercici de coneixements de llengua catalana del
mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar.

Aquests requisits s'han de reunir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds, excepció feta de
l'acreditació documental del coneixement de la llengua catalana, que es pot aportar fins el moment de
realització de la prova esmentada al paràgraf h) de la present base.

3. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ. ADMISSIÓ DE LES PERSONES
ASPIRANTS

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud
adreçada a l'alcalde president de l'Ajuntament de Centelles, de conformitat amb el model normalitzat que
consta en l'Annex de les presents Bases, en hores d'atenció al públic (de 08h a 14h de dilluns a divendres), al
Registre General de l'Ajuntament, ubicat al Carrer Nou 19 o en les oficines de correus d'acord amb el que
estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de
l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Quan les sol·licituds es
presentin a les oficines de correus, caldrà que es faci en sobre obert, per a ser datades i segellades pel
funcionari de correus abans de la seva certificació.

En la sol·licitud, les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions
exigides en la base segona, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació
de sol·licituds, sense perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.

Per poder ser admesa una sol·licitud, s'ha de presentar la següent documentació:

a) Sol·licitud de conformitat amb el model normalitzat que consta en l'Annex de les presents Bases.

b) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat.

c) Original o còpia degudament compulsada del títol acadèmic necessari.

d) Certificacions, títols, i/o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats segons la base 7.2

e) Original o fotocòpia dels certificats acreditatius de serveis prestats a l'administració pública.

f) Currículum vitae del sol·licitant, acompanyat d'informe de vida laboral emès per la Seguretat Social en el
termini màxim d'un mes anterior a la finalització de presentació de sol·licituds que ha de sol·licitar l'interessat.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8510 - 27.9.20212/12 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21263096-2021



g) Document acreditatiu d'estar en possessió del nivell de suficiència C1 de la llengua catalana. No obstant
això, en cas que les persones aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català cal que ho acreditin
documentalment, com a màxim, abans de l'inici de la prova de català.

No es valorarà cap mèrit que no compti amb la deguda acreditació.

4.- LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES

El President de la Corporació dictarà resolució en el termini màxim d'un mes des de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu, per declarar aprovades provisionalment les llistes
de persones aspirants admeses i excloses. En l'esmentada resolució, s'han d'indicar els llocs on es troben
exposades al públic les llistes completes certificades de les persones aspirants admeses i excloses i s'ha de
nomenar l'òrgan de selecció i determinar el lloc, data i hora de la seva constitució i inici d'actuacions.

Aquesta resolució s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de la Corporació i al web municipal i al Butlletí Oficial
de la Província i ha de concedir un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Aquesta
publicació substitueix la notificació individual als interessats, d'acord amb l'art. 45 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions presentades s'hauran de resoldre en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la
finalització del termini per a la presentació de les mateixes. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi
dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.

Si no s'hi presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu, s'ha de considerar definitivament
aprovada la llista de persones aspirants admeses i excloses i no cal tornar-la a publicar.

Si s'accepta alguna al·legació, s'ha de procedir a notificar-ho al recurrent en els termes que estableix la Llei
39/2015. Tot seguit, s'ha d'esmenar la llista de persones admeses i excloses i s'ha de publicar només l'esmena
al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Centelles i al web municipal www.centelles.cat .

5.- ÒRGAN DE SELECCIÓ

D'acord amb l'establert a l'article 60 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, l'òrgan de selecció serà col·legiat i la seva composició s'haurà
d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres i es tendirà, així mateix, a la paritat
entre dona i home.

El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar
part dels òrgans de selecció.

La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en
representació o per compte d'altri.

L'òrgan de selecció estarà constituït per:

- President/a: el Secretari General de l'Ajuntament de Centelles.

- Vocals:

1. Un vocal: Un membre designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

2. Un vocal: Un membre designat per la Direcció General de l'Administració Local.

3. Dos vocals: designats entre funcionaris d'una altra corporació.

4. Secretaria: actuarà amb veu i sense vot, un funcionari/ària de la Corporació.

El Tribunal pot disposar la incorporació d'assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els/les
assessors/res no tindran vot.

La composició del Tribunal s'ha d'ajustar al principi d'especialitat i el president i els vocals han de tenir una
titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a les places de la convocatòria.

El Tribunal no es pot constituir ni actuar sense l'assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé
siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretari. Les decisions s'han
d'adoptar per majoria simple de vots dels presents i, en cas d'empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a
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president. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del secretari, l'actuació del qual és de fedatari. No
obstant això, aquest tindrà veu i vot quan alhora sigui membre de l'òrgan de selecció..

Els membres de l'òrgan de selecció es poden abstenir i les persones aspirants els poden recusar si concorre
algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

De cada sessió que faci el Tribunal qualificador, se n'ha d'estendre l'acta corresponent, signada pel secretari,
que n'ha de donar fe, amb el vistiplau del president. També podrà ser signada per la resta de membres de
l'òrgan de selecció, si així s'estableix per acord del mateix.

El Tribunal resoldrà per majoria tots els dubtes que puguin sorgir en relació amb l'aplicació i la interpretació
d'aquestes bases, així com la forma d'actuació en els casos no previstos en les mateixes.

6.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA.

Les persones aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de nivell C1 o alguna
de les titulacions equivalents o es trobin en algun dels supòsits establerts a la base segona, hauran de fer la
prova de català que té caràcter obligatori i eliminatori i consta de dues parts:

- Primera part: Exercici escrit on s'avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana, per mitjà de
preguntes sobre aspectes lingüístics.

- Segona part. S'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una conversa.

La durada màxima d'aquesta prova serà determinada per l'òrgan de selecció.

La prova es qualificarà d'apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català no passaran
a la fase següent.

L'òrgan competent en matèria de política lingüística, (Consorci de Normalització Lingüística) a petició de la
Corporació, nomenarà una persona per tal que assisteixi al tribunal qualificador, la qual actuarà amb veu però
sense vot, en la realització de la prova.

7.- PROCÉS DE SELECCIÓ

La realització del procés de selecció consistirà en tres fases: concurs, oposició i entrevista

7.1.A Prova teòrica, de caràcter obligatori i eliminatori

Consistirà en el desenvolupament d'una prova teòrica per escrit que consistirà en preguntes curtes sobre el
temari relacionat a les disposicions addicionals de les presents bases.

En aquest exercici es valorarà la capacitat i formació general sobre les matèries objecte de la prova, la claredat
d'idees, la precisió, el rigor i la qualitat de l'expressió escrita.

El temps per la realització d'aquesta prova el determinarà l'Òrgan Selectiu. La puntuació màxima és de 40
punts i l'aspirant n'ha d'obtenir un mínim de 20 per superar-la i poder passar a la fase de concurs.

7.1.B Prova pràctica, de caràcter obligatori i eliminatori

L'òrgan de selecció establirà una prova de caràcter eminentment pràctic relacionada amb el temari propi de les
funcions del lloc de treball, d'acord amb el temari que s'adjunta a les presents bases, aprovat per la Resolució
PRE/1511/2020, de 23 de juny, per la qual s'aprova el temari de les proves per a la selecció de personal
funcionari interí per ocupar llocs reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de
caràcter nacional, subescala de secretaria d'entrada, de les entitats locals a Catalunya.

En aquest exercici es valorarà la capacitat d'anàlisi i l'aplicació raonada dels coneixements teòrics a la resolució
dels problemes pràctics plantejats.

El temps per la realització d'aquesta prova el determinarà l'Òrgan Selectiu. La puntuació màxima és de 60
punts i l'aspirant n'ha d'obtenir un mínim de 30 per superar-la i poder passar a la fase de concurs.

7.2. Valoració dels mèrits

Es valoraran els mèrits que siguin al·legats i justificats d'acord amb el barem que segueix a continuació. Els
mèrits s'hauran d'acreditar mitjançant l'aportació de les fotocòpies compulsades dels corresponents diplomes o
certificats, que caldrà acompanyar juntament amb la sol·licitud de participació en el present procés selectiu; en
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cas contrari, no podran ser valorats per l'òrgan de selecció.

a) Experiència professional, fins a un màxim de 20 punts, que es valorarà de la manera següent:

- Experiència professional a l'administració pública local en les funcions pròpies de secretaria: 0,20 punts per
mes treballat, fins a un màxim de 12 punts.

- Experiència professional a l'administració pública, en llocs de treball diferents de l'esmentat al punt anterior,
en places del subgrups A1, A2 o laborals equivalents: 0,10 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5 punt.

- Per experiència professional al sector privat o com a professional lliure o autònom desenvolupant funcions de
categoria professional equivalent i de contingut coincident, anàleg o que guardi relació al de la plaça a proveir:
0,02 punts per mes treballat o fracció, fins un màxim de 3 punt.

El temps de serveis prestats simultàniament només es computa una vegada.

No es valoren els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual de confiança
o assessorament especial.

b) Formació i perfeccionament: Es valorarà l'assistència a cursos, jornades i seminaris de formació,
d'especialització o de perfeccionament, fins a un màxim de 4 punts i d'acord amb el següent barem:

b.1) Els cursos, jornades i seminaris de formació superats amb certificació d'aprofitament, directament
relacionats amb les funcions a desenvolupar, es computen fins a un màxim de 3 punts, segons l'escala
següent:

Per cada curs de 10 a 30 hores: 0,20 punts

Per cada curs de 31 a 60 hores: 0,35 punts

Per cada curs més de 60 hores: 0,50 punts

b.2) Els cursos, jornades i seminaris de formació amb certificat d'assistència, directament relacionats amb les
funcions a desenvolupar, es puntuen fins a un màxim d'1 punt, segons l'escala següent:

Per cada curs de 10 a 30 hores: 0,10 punts

Per cada curs de més de 30 hores: 0,20 punts

Només es valoraran com a mèrits els estudis, jornades i/o seminaris impartits per centres oficials com
administracions públiques, per universitats i per associacions o federacions de municipis, o bé, que estiguin
homologats per l'Institut Nacional d'Administracions Públiques (INAP), l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya (EAPC) o per altres organismes similars d'altres comunitats autònomes.

Només es computaran les activitats formatives de 10 hores o superiors. Només es tindran en compte els
cursos, jornades i/o seminaris dels últims 10 anys i aquells el certificat dels quals contingui de forma expressa
el nombre d'hores de formació.

Els títols o certificats que no especifiquin les hores no seran acceptats.

c) Per estar en possessió de titulació de postgrau relacionada amb les funcions pròpies de la plaça que es
convoca, fins a un màxim de 2 punts i d'acord amb el següent barem:

- Per postgraus de més de 80 hores: 1 punt

- Per mestratges: 2 punts

Només es tindran en compte els postgraus i mestratges dels últims 10 anys.

d) Per estar en possessió de titulació acadèmica (llicenciatura o diplomatura) diferent de l'aportada per a
participar en la convocatòria i relacionada amb les funcions pròpies de la plaça que es convoca, fins a un
màxim de 3 punts i d'acord amb el següent barem:

- Per diplomatura: 1,5 punts

- Per llicenciatura: 2 punts

e) Competències en tecnologies i comunicació (ACTIC). Es valorarà estar en possessió del certificat bàsic o
mitjà d'acreditació de competències en matèria de societat de la informació de la Generalitat de Catalunya, dins
un màxim d'1 punt, segons la distribució següent:
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- Certificat nivell bàsic: 0,30 punts

- Certificat nivell mitjà: 0,50 punts

- Certificat nivell avançat: 1,00 punts

7.3. Entrevista personal.

Finalitzada la valoració dels mèrits i realitzada i puntuades les proves, l'òrgan de selecció podrà mantenir si així
ho acorda, una entrevista personal que no té caràcter eliminatori, amb les persones aspirants que no hagin
estat eliminades en les fases anteriors, d'acord amb els criteris i paràmetres prèviament aprovats pel propi
òrgan de selecció, en els quals hi ha de figurar com es valoraran les respostes dels aspirants i que versarà
sobre la concreció dels mèrits acreditats, el coneixement de les funcions reservades a desenvolupar i
l'adaptació del perfil formatiu i professional de la persona aspirant a la plaça convocada.

Es qualificarà fins a un màxim de dos punts.

La qualificació total del procés vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de
les seves fases.

8.- PROPOSTA

L'òrgan de selecció realitzarà l'avaluació de les persones aspirants establint la classificació definitiva que
s'obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les fases del procés selectiu, i elevarà a
la presidència de la Corporació, juntament amb l'acta, la llista de les persones aspirants que hagin obtingut la
puntuació mínima necessària per a poder ser proposades per al nomenament, classificades de major a menor
puntuació o la proposta per declarar deserta la convocatòria si considerés que cap de les persones aspirants
assoleix el nivell adient per a l'exercici del lloc de treball convocat.

A fi de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades de les persones aspirants, en el marc de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, les qualificacions o valoracions atorgades
tindran com a referència el número de registre d'entrada de la sol·licitud de cada persona aspirant, les inicials
dels seus noms i cognoms, i les tres darreres xifres i la lletra del seu Document Nacional d'Identitat.

9.- 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 del dia següent de la publicació al Tauler d'Edictes i al web municipal
de la relació d'aprovats, els documents acreditatius del compliment dels requisits exigits a la convocatòria.

a) Document Nacional d'Identitat original.

b) 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.

c) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit, si no s'hagués presentat amb la sol·licitud de participació en
el procés selectiu.

d) Declaració responsable de no estar inhabilitada per sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques i
no haver estat separada, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració pública.

e) 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.

f) Declaració responsable conforme l'aspirant proposat posseeix la capacitat funcional per a realitzar
l'acompliment de les tasques pròpies del lloc de treball de secretaria.

Llevat de força major, en cas de no presentar en termini, la documentació, o resultar d'aquesta que no reuneix
qualsevol dels requisits exigits, la persona aspirant proposada decaurà en tots els seus drets al nomenament i
derivats de la superació del procés de selecció, sense perjudici de les possibles responsabilitats penals en les
quals hagi pogut eventualment incórrer.
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10.- 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 el corresponent nomenament interí en favor de la persona aspirant que hi figuri en el
primer lloc, la qual haurà de prendre possessió del lloc de treball prèvia la prestació del corresponent jurament
o promesa conforme al Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i el Decret 359/1986, de 4 de desembre.

No obstant això, amb la finalitat d'assegurar la cobertura de la plaça, i en l'eventualitat de renúncia o
impossibilitat legal de nomenament de la persona aspirant proposada en primer lloc, l'Alcaldia podrà requerir
de l'òrgan de selecció la relació complementària de les persones aspirants 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 d'un any, prorrogable de manera expressa per un any més, a comptar des
de la data del primer nomenament per la Direcció General d'Administració Local.

11.- CESSAMENT

La persona nomenada cessarà per qualsevol de les causes de cessament dels funcionaris interins establertes a
la normativa de funció pública i, en tot cas, en prendre possessió el tresorer/a que hagi estat nomenat/da
d'acord amb el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

12. DISPOSICIONS FINALS

Primera. En tot allò no previst en aquestes bases, s'ha d'aplicar la normativa següent:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local.

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic.

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

- Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

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..

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

- Resta de normes i disposicions complementàries i concordants d'aplicació.

Segona. Recursos

La convocatòria i les seves bases, així com la llista d'aspirants admesos i exclosos, poden ser impugnats per les
persones interessades, mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació o
publicació, sens perjudici del recurs potestatiu de reposició que es pot interposar en el termini d'un mes des de
la data de notificació o publicació de l'acte, davant l'alcalde.

El resultat del concurs que emeti el tribunal qualificador pot ser recorregut en alçada davant l'alcalde en el
termini d'un mes des de la data en què s'hagi publicat o notificat.
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Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sens perjudici que s'hi puguin
interposar reclamacions quan es tracti d'esmenar possibles errors materials en la confecció de la llista
d'aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors observables
a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d'ofici pels òrgans de selecció

Centelles, 17 de setembre de 2021

Josep Paré Aregall

Alcalde

ANNEX I. Temari

Part general

Tema 1. L'ordenament jurídic-administratiu: El dret administratiu: concepte i continguts. El dret administratiu
bàsic dictat en virtut de l'article 149.1.18 de la Constitució. Tipus de disposicions legals. Els tractats
internacionals.

Tema 2. L'ordenament jurídic administratiu: El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària. El
procediment d'elaboració. Límits. El control de la potestat reglamentària.

Tema 3. Les persones davant l'activitat de l'administració: drets i obligacions. L'interessat: concepte, capacitat
d'obrar i representació. La identificació dels interessats i els seus drets en el procediment.

Tema 4 . La transparència de l'activitat pública. Publicitat activa.

Tema 5. El dret d'accés a la informació pública. La protecció de les dades de caràcter personal.

Tema 6. L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. La forma i la motivació.

Tema 7. La notificació: contingut, termini i pràctica en paper i a través de mitjans electrònics. La notificació
infructuosa. La publicació.

Tema 8. L'eficàcia dels actes administratius: el principi d'autotutela declarativa. Condicions. L'aprovació per
una altra Administració. La demora i retroactivitat de l'eficàcia.

Tema 9. L'executivitat dels actes administratius: el principi d'autotutela executiva. L'execució forçosa dels actes
administratius: els seus mitjans i principis d'utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.

Tema 10. La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de
conservació de l'acte administratiu.

Tema 11. Disposicions generals sobre el procediment administratiu. Els mitjans electrònics aplicats al
procediment administratiu comú.

Tema 12. La iniciació de procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds,
escrits i comunicacions. Els registres administratius.

Tema 13. L'adopció de mesures provisionals. El temps en el procediment. Termes i terminis: còmput, ampliació
i tramitació d'urgència.

Tema 14. La instrucció del procediment. Les seves fases. La intervenció dels interessats.

Tema 15. L'ordenació i tramitació del procediment. La tramitació simplificada del procediment administratiu
comú.

Tema 16. 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.

Tema 17. L'incompliment dels terminis per a resoldre i els seus efectes. La manca de resolució expressa: el
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règim de el silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat.

Tema 18. La revisió d'actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. La revocació d'actes. La
rectificació d'errors materials o de fet. L'acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració de lesivitat.

Tema 19. 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 20. La jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les
seves competències. Les parts: legitimació. L'objecte del recurs contenciós administratiu. Causes
d'inadmissibilitat.

Tema 21. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l'exercici de la potestat sancionadora.
Especialitats de procediment en matèria sancionadora. Mesures sancionadores administratives. Especial
referència a la potestat sancionadora local.

Tema 22. L'exercici de la potestat normativa. Els principis de bona regulació. La planificació i avaluació
normativa. La participació dels ciutadans. La memòria d'anàlisi d'impacte normatiu.

Tema 23. L'expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties jurisdiccionals.
La reversió expropiatòria. Referència a les singularitats procedimentals.

Tema 24. La responsabilitat de l'Administració pública: caràcters. Els pressupostos de la responsabilitat. Danys
indemnitzables. L'acció de responsabilitat. Especialitats de el procediment administratiu en matèria de
responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions
públiques.

Tema 25. Els contractes de sector públic: les directives europees en matèria de contractació pública. Objecte i
àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes de Sector Públic. Tipus de contractes de sector públic. Contractes
subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.

Tema 26. Disposicions generals sobre la contractació de el sector públic: racionalitat i consistència, llibertat de
pactes i contingut mínim del contracte, perfecció i forma del contracte.

Tema 27. Règim d'invalidesa. Recurs especial en matèria de contractació.

Tema 28. Les parts en els contractes de sector públic. Òrgans de contractació. Capacitat i solvència de
l'empresari. Successió en la persona de contractista. Competència en matèria de contractació i normes
específiques de contractació pública a les entitats locals.

Tema 29. Objecte, pressuposat base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties
exigibles en la contractació de el sector públic. Preparació dels contractes de les administracions públiques:
expedient de contractació, plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

Tema 30. Adjudicació dels contractes de les administracions públiques: normes generals i procediments
d'adjudicació. El Perfil de contractant. Normes específiques de contractació pública als ens locals

Tema 31. Efectes dels contractes. Prerrogatives de l'Administració pública en els contractes administratius.
Execució dels contractes. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels
contractes i subcontractació.

Tema 32. El contracte d'obres. Actuacions preparatòries del contracte d'obres. Execució del contracte d'obres.
Modificació del contracte. Compliment i resolució.

Tema 33. El contracte de concessió d'obres. Actuacions preparatòries del contracte de concessió d'obres.
Efectes, compliment i extinció de les concessions. Construcció de les obres objecte de concessió. Drets i
obligacions del concessionari i prerrogatives de l'Administració concedent. Extinció de les concessions.

Tema 34. El contracte de concessió de serveis. Actuacions preparatòries del contracte de concessió de serveis.
Efectes, compliment i extinció el contracte de concessió de serveis. Execució i modificació del contracte.
Compliment i resolució.

Tema 35. El contracte de subministrament. Execució del contracte de subministrament. Compliment i resolució.
Regulació de determinats contractes de subministrament.

Tema 36. El contracte de serveis. Execució dels contractes de serveis. Resolució. Especialitats de el contracte
d'elaboració de projectes d'obres.
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Tema 37. El patrimoni de les administracions públiques. Les propietats públiques: tipologia. El domini públic,
concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Règim de les
autoritzacions i concessions demanials.

Tema 38. El patrimoni privat de les Administracions Públiques. Règim jurídic. Potestats de l'Administració i
règim d'adquisició, ús i alienació. La cessió de béns i drets patrimonials.

Tema 39. Activitat subvencional de les administracions públiques: tipus de subvencions. Procediments de
concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i sancions
administratives en matèria de subvencions.

Tema 40. Els empleats públics: Classes i règim jurídic. Els instruments d'organització de personal: plantilles i
relacions de llocs de treball. Els instruments reguladors dels recursos humans: l'oferta d'ocupació, els plans
d'ocupació i altres sistemes de racionalització.

Tema 41. L'accés als llocs de treball públics: principis reguladors. Requisits. Sistemes selectius. L'extinció de la
condició d'empleat públic. El règim de provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. El contracte de treball.
Les situacions administratives dels funcionaris locals.

Part especial

Tema 1. El municipi: concepte i elements. El terme municipal: el problema de la planta municipal. Alteracions
de termes municipals. Legislació bàsica i autonòmica. La població municipal. El padró d'habitants. L'estatut dels
veïns. Drets dels estrangers. El consell obert. Altres règims especials.

Tema 2. L'organització municipal. Òrgans necessaris: alcalde, tinents d'alcalde, Ple i Junta de Govern Local.
Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Estatut dels membres electius de les
corporacions locals. Els grups polítics i els regidors no adscrits. La participació veïnal en la gestió municipal.
Especialitats de el règim orgànic-funcional en els municipis de gran població.

Tema 3. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i
competències diferents de les pròpies. La sostenibilitat financera de la hisenda local com pressupost de
l'exercici de les competències. Els convenis sobre exercici de competències i serveis municipals. Els serveis
mínims.

Tema 4. Règim de sessions dels òrgans de govern local: convocatòria, desenvolupament i adopció d'acords. Les
actes. El Registre de documents.

Tema 5. Singularitats del procediment administratiu de les entitats locals. Impugnació dels actes i acords locals
i exercici d'accions. Recursos administratius i jurisdiccionals contra els

actes locals. La substitució i dissolució de corporacions locals.

Tema 6. Les formes d'acció administrativa de les entitats locals. 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. L'activitat de foment de les entitats locals.

Tema 7. 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 8. Els recursos de les hisendes locals. 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 9. La relació jurídica tributària: concepte i elements. Fet imposable. Meritació. Exempcions. Subjecte
actiu. Subjectes passius. Responsables. La solidaritat: extensió i efectes. El domicili fiscal. La representació. La
transmissió del deute.

Tema 10. Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials: bestreta i ajornament de
quotes i col·laboració ciutadana.

Tema 11. La participació de municipis i províncies en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.
Criteris de distribució i regles d'evolució. Règims especials. La cooperació econòmica de l'Estat i de les
comunitats autònomes a les inversions de les entitats locals. Els Fons de la Unió Europea per a entitats locals.

Tema 12. L'Estatut Bàsic del Ciutadà en l'activitat d'ordenació territorial i urbanística. L'Estatut Bàsic de la
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iniciativa i participació dels ciutadans en l'activitat urbanística.

Tema 13. L'estatut jurídic de la propietat del Sòl. L'estatut bàsic de la promoció d'actuacions urbanístiques.

Tema 14. Bases de el règim de terra, regles procedimentals comuns i normes civils.

Tema 15. El règim de valoracions de terra. L'expropiació forçosa i la responsabilitat patrimonial per raó
d'ordenació del territori i l'urbanisme.

Tema 16. Les polítiques municipals de terra i habitatges de protecció pública. Els patrimonis públics de sòl. El
Dret de superfície.

Tema 17. El Registre de la propietat i l'Urbanisme. La inscripció d'actes de naturalesa urbanística en el Registre
de la Propietat.

Tema 18. El planejament urbanístic. Classes de Plans. Naturalesa jurídica dels instruments de planejament.

Tema 19. L'execució de planejament urbanístic. Els diferents sistemes d'execució dels plans.

Tema 20. La intervenció de l'ús i edificació de terra. La disciplina urbanística. Protecció de la legalitat
urbanística.

ANNEX II. SOL·LICITUD PER PRENDRE PART EN EL PROCÉS SELECTIU

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ EL LLOC DE
TREBALL DE SECRETARIA SUBESCALA SECRETRIA D'ENTRADA, CLASSE 2A DE L'AJUNTAMENT DE CENTELLES

Dades personals

Noms i cognoms:

DNI:

Data de naixement:

Nacionalitat:

Adreça:

Telèfon:

Correu electrònic:

Lloc a cobrir:

EXPOSO:

Primer. Que ha estat convocat el procés per cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball de secretaria
subescala secretaria d'entrada, classe 2a de l'Ajuntament de Centelles, mentre no es cobreixi el mateix per
funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, mitjançant anunci publicat en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya en data (...).

Segon. Que declaro que conec el text íntegre de les Bases reguladores del procés selectiu de referència, que
les accepto sense reserves i reuneixo les condicions exigides en les Bases esmentades, i que no pateixo cap
malaltia ni estic afectat/da per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les
funcions del lloc de treball convocat.
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Tercer. Que, així mateix, declaro que són certes totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud, així com la
documentació adjunta.

Quart. Que dono el meu consentiment perquè les meves dades personals siguin incorporades a un fitxer o
tractament de dades de titularitat de l'Ajuntament de Centelles, creat amb finalitats de gestió dels recursos
humans. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment i en qualsevol
moment, podré exercir els meus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-me a
l'Ajuntament per qualsevol mitjà.

Per tot això, SOL·LICITO:

Primer. Que s'admeti la present sol·licitud de participació en el procés selectiu convocat per cobrir, amb
caràcter interí, el lloc de treball de secretaria, subescala secretaria d'entrada, classe 2a.

Segon. Que s'admeti, així mateix, la documentació que s'adjunta a la present sol·licitud:

1. Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat.

2. Original o còpia degudament compulsada del títol acadèmic.

3. Certificacions, títols, i/o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats.

4. Original o fotocòpia dels certificats acreditatius de serveis prestats a l'administració pública.

5. Currículum vitae del sol·licitant, acompanyat d'informe de vida laboral emès per la Seguretat Social en el
termini màxim d'un mes anterior a la finalització de presentació de sol·licituds

6. Document acreditatiu d'estar en possessió del nivell de suficiència C1 de la llengua catalana.

Centelles, a (...) de (...) de 2021.

SR ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE CENTELLES.''

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es publicaran a
la seu electrònica de l'aquest Ajuntament www.centelles.cat i, en el seu cas, en el Tauler d'anuncis, per a major
difusió.

(21.263.096)
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