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AJUntAment de sAnt FeLiU de GUÍXOLs 

Edicte d’aprovació de la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció per cobrir definitivament una plaça de tècnic 
d’administració general, mitjançant promoció interna en execució de l’oferta pública de 2016 

Per Junta de Govern Local JGL (JGL2019000024) de data 11 de juny de 2019, s’ha aprovat la convocatòria i les bases específiques 
que han de regular el procés de selecció per cobrir definitivament una plaça de tècnic d’administració general, mitjançant 
promoció interna en execució de l’oferta pública del 2016 a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 

en compliment del que estableix la normativa vigent, es publica el text íntegre de les bases aprovades.

baSeS eSpeciFiQueS del procÉS SelecciÓ de concurS opoSiciÓ per a cobrir deFiniTiVaMenT una 
PLAÇA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA EN EXECUCIÓ DE L’OFERTA 
pÚblica del 2016 

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria 

Aquestes bases tenen per objecte regular el procés de selecció per a cobrir en torn de promoció interna vertical i horitzontal una 
plaça de Tècnic d’Administració General, adscrita al lloc de treball de cap de gestió tributària de l’àrea de Serveis econòmics, 
vacant a la plantilla de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols enquadrada dins l’Escala d’administració General, subescala 
tècnica, grup de classificació A, subgrup A1 amb una jornada complerta, en règim de funcionari de carrera i dotada amb les 
retribucions que corresponen d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.
La plaça està inclosa en l’Oferta Pública d’Ocupació de l’exercici 2016, aprovada per acord de la Junta de Govern Local 
celebrada en data 29 de novembre de 2016 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya numero 7265, de 13 de 
desembre de 2016..
les característiques del lloc de treball i el detall de les funcions a desenvolupar, així com la titulació requerida es troben 
l’annex 1 d’aquestes bases. 

SeGona.- publicitat de la convocatòria 

El contingut íntegre d’aquestes bases es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler electrònic de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, disponible a la Seu Electrònica (http://ciutada.guixols.cat/) i la seva convocatòria al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
les successives publicacions dels actes de tràmit d’aquesta  convocatòria  (llistes d’aspirants admesos i exclosos, data de les 
proves de selecció, resolucions del tribunal qualificador i resultats definitius) es publicaran exclusivament al tauler electrònic, 
disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (http://ciutada.guixols.cat/), i aquesta publicació 
tindrà els efectes de la notificació. 

Tercera .- requisits dels participants 

les persones que concorrin a aquesta convocatòria han de reunir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la unió europea o la dels estats als quals, en virtut 

de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de 
treballadors/res. Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el/la cònjuge d’espanyol/a 
o de nacional d’altres estats membres de la unió europea, sempre que no estigui separat/da de dret, i els/les seus/
seves descendents i els/les descendents del/de la cònjuge, sempre que no estiguin separats/des de dret, siguin 
menors de 21 anys o més grans d’aquesta edat dependents. 

b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol oficial indicat a l’annex 1.
d) Ser personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i trobar-se respecte en la situació administrativa de 

servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions o en qualsevol altra situació que comporti reserva de 
lloc o de destinació.

e) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari de carrera en una plaça del grup de titulació A2 de l’escala 
d’administració General, subescala tècnica, categoria tècnic mig o com a funcionari de carrera en una plaça del grup 
de titulació a1 de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, titulats superiors.
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f) Tenir capacitat funcional per a l’exercici de les places convocades. En cas de discapacitat oficialment reconeguda, els 
aspirants hauran d’acreditar la compatibilitat amb les funcions pròpies del lloc de treball.

g) no haver estat condemnat/da per cap delicte. no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni 
estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, 
el benefici de la rehabilitació, sempre  que  l’aspirant  ho  acrediti  mitjançant  el  corresponent document oficial.

h) no trobar-se comprès/a en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent 
sobre la matèria. 

i) Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C1 (nivell de suficiència de català) de la Secretaria de Política 
lingüística, o equivalent. els candidats han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents 
següents:

a. Document que acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament obligatori, el qual resulta de la certificació 
que s’ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria  de  llengua  catalana  d’ensenyament  obligatori  i  
s’ha  obtingut  el  títol corresponent després del 1992. Aquest certificat l’expedeix qualsevol institut d’educació 
secundària públic.

b. Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat  de coneixements  de llengua catalana 
de nivell c1 de la Secretaria de política lingüística, o equivalent.

els candidats que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova 
específica, d’acord amb el que estableix la base setena.

j) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran d’acreditar coneixements de llengua castellana de nivell 
operatiu eficaç (C1). Els candidats han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents 
següents:

a. Certificat que acrediti que s’ha cursat l’educació primària, l’educació secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol.
b. diploma del nivell superior d’espanyol (c2) que estableix el reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual es 

regulen els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) o certificació acadèmica que acrediti que s’han 
superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.

c. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

els candidats que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova 
específica, d’acord amb el que estableix la base setena.

el compliment de les condicions i els requisits exigits per aquesta convocatòria, s’han de produir en la data d’acabament del 
termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a l’inici del període de pràctiques. Aquestes condicions i requisits 
s’han d’acreditar de la manera i en el termini que preveu la base quarta. 

QuarTa.- presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds s’adreçaran a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i es presentaran (preferentment) mitjançant el model 
específic, disponible a l’adreça web (http://ciutada.guixols.cat/proces ), al Registre General d’aquest Ajuntament, o en la 
forma establerta en l’article 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, durant el termini de vint dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria 
al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.
Si d’acord amb el previst a l’article 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques, la instància no es presentés al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, l’aspirant haurà de comunicar 
a l’Àrea d’organització la remissió de la còpia de la instància el mateix dia o com a màxim l’últim dia de presentació de 
sol·licituds, mitjançant correu electrònic (organitzacio@guixols.cat) adjuntant el comprovant que ho acrediti. 
No obstant això, transcorreguts 10 dies naturals des de l’últim dia per presentar la instància sense haver-se rebut a l’Ajuntament, 
aquesta no serà admesa en cap cas. 
els i les aspirants hi hauran de fer constar en les sol·licituds que accepten aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de 
les condicions exigides, referides sempre a la data d’acabament del termini per a la presentació de sol·licituds. 
en el moment de la presentació de la sol·licitud s’haurà d’acreditar estar en possessió de la titulació necessària per participar, 
el nivell de coneixement de la llengua catalana i si s’escau també el nivell de llengua castellana corresponent i tota la 
informació relativa a la justificació dels mèrits de la fase de concurs, especificats en aquestes bases. Així mateix, s’acreditaran 
documentalment els requisits exigits a la base tercera d’aquestes bases. 
No obstant això, si la persona interessada autoritza l’Ajuntament a la consulta de les seves dades a altres administracions 
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públiques o organismes públics al mateix formulari de sol·licitud de participació en proves selectives, el personal de 
l’Ajuntament comprovarà directament les titulacions oficials universitàries i no universitàries en possessió del/ de la candidat/
ata. en aquest cas no serà necessari acreditar documentalment la titulació en el moment de presentació de la sol·licitud. 
L’accés a les dades personals del/ de la interessat/ada es fa en virtut de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
al conveni per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperativitat dels sistemes d’informació entre administracions 
públiques catalanes.
així, la documentació que els/les aspirants han de presentar en el procés selectiu és la següent: 

• Sol·licitud específica de participació en la convocatòria 
• Fotocòpia del document nacional d’identitat o del document equivalent dels països de la Unió Europea, o del NIE 

pels estrangers no comunitaris la nacionalitat que es tingui.
• Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria només en el cas que no s’hagi autoritzat a l’Ajuntament 

a consultar les dades a altres administracions o organismes públics
• Acreditació del  nivell de suficiència  (C)  de  llengua catalana. En cas que no es puguin acreditar els coneixements de 

llengua, es podrà realitzar la prova de coneixements prevista a la base setena.
• Acreditació del nivell operatiu eficaç de llengua castellana (C1), nomes aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat 

espanyola
• Relació i justificació dels mèrits que s’aportin al procés selectiu

Per a justificar els mèrits relatius a la fase de concurs caldrà aportar juntament amb la sol·licitud de participació a la 
convocatòria, la següent documentació:

• Currículum acadèmic i professional. 

caldrà aportar informe “de vida laboral” expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, emès dins el mes anterior a 
la finalització del termini de presentació d’instàncies. 
Caldrà aportar certificat de serveis prestats en cas de tenir experiència en l’administració pública, i/o certificat 
d’experiència professional expedit pels col·legis professionals adients i/o altres certificats equivalents on s’indiqui 
l’escala i subescala, categoria professional desenvolupada, funcions específiques de gestió tributària o recaptació, 
període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L’antiguitat i els serveis prestats a l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols no caldrà que s’acreditin documentalment i s’admetran i valoraran amb base a les dades que obrin 
en els expedients personals de les persones aspirants. 

L’experiència professional a l’empresa privada o com a treballador autònom s’ha d’acreditar mitjançant certificació de 
l’empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions específiques de gestió tributària, el 
període de temps, el règim de dedicació i l’experiència adquirida, o fotocòpia del/s contracte/s de treball.

• Justificant dels mèrits que s’hagi de tenir en compte per a la valoració dels mateixos. 
Els estudis, congressos, cursos, cursets i jornades i seminaris que s’al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats 
mitjançant títols oficials o homologats, indicant el centre emissor dels mateixos, així com les hores de durada.  

Tots els documents es poden presentar mitjançant fotocòpies, que només seran  degudament compulsades als aspirants que 
finalment superin totes les proves, i que serien eliminats automàticament del procés selectiu si es detectés que havien aportat 
cap document que no es correspongui amb l’original autèntic. 

cinQuena.- admissió dels aspirants 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la Corporació en el termini màxim d’un mes, 
dictarà resolució aprovant la llista d’admesos i exclosos i es publicarà al tauler electrònic de l’Ajuntament, disponible a la Seu 
electrònica (http://ciutada.guixols.cat/). en la mateixa resolució es farà pública la composició i la data de constitució del 
tribunal qualificador, així com la data de realització de la prova de selecció. Es concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè 
els candidats puguin presentar esmenes o al·legacions a la resolució d’exclusió del procés de selecció. Si d’acord amb el previst 
a l’article 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, la instància no es presentés al registre 
d’Entrada de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l’aspirant haurà de comunicar a l’Àrea d’Organització la remissió de la 
còpia de la instància el mateix dia, mitjançant correu electrònic (organitzacio@guixols.cat) adjuntant el comprovant que ho 
acrediti. 
així mateix, podran ser recusats els membres del tribunal, d’acord amb l’establert en els articles 23 i 24 de la llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
les possibles al·legacions presentades es resoldran en un termini breu de temps i la resolució adoptada es comunicarà 
individualment a les persones que hagin presentat al·legacions.
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SISENA.- Tribunal qualificador  

El tribunal qualificador estarà format per:
president:  un tècnic de la corporació expert en la matèria  
Secretari:  un funcionari/a de la corporació
Vocals:      Tres tècnics qualificats en la matèria de la pròpia o una altra organització
Tots els membres del tribunal qualificador, inclòs el secretari, tindran veu i vot, i el president tindrà vot de qualitat en cas 
d’empat.
Es designarà un membre dels òrgans de representació del personal que s’hagin constituït a l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols, perquè assisteixi al procés selectiu, en qualitat d’observador, amb veu però sense vot.
el tribunal pot acordar la incorporació d’assessors especialistes externs, que en l’exercici de la seva especialitat tècnica, 
col·laboraran amb el tribunal, amb veu però sense vot.
el Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de les 
proves en tot el que no preveuen aquestes bases. 

SeTena.-  procediment i desenvolupament del procés de selecció  

el procés de selecció és el de concurs oposició i constarà de 3 fases: 

• FASE 1: Competència lingüística
o prova de llengua catalana  
o prova de llengua castellana

• FASE 2: Oposició: 
o prova de coneixements pràctics 
o entrevista

• FASE 3: Concurs: 
o avaluació de mèrits

FaSe 1: competència lingüística

1era prova: realització de proves de llengua catalana.
Els candidats que no hagin acreditat documentalment els coneixements de català hauran de superar una prova específica de 
coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C1), amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es valorarà en els 
termes d’apte o no apte. 
el tribunal podrà comptar amb la col·laboració d’assessors especialistes en llengua o encomanar la realització de les proves a 
professionals externs, si és necessari.
no obstant això, estan exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, aquells aspirants que hagin 
participat i obtingut plaça en convocatòries anteriors de selecció de personal en què hi hagués establerta una prova de català 
del mateix nivell o superior en l’exigit a la convocatòria.

2ona prova: realització de proves de llengua castellana
els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no hagin acreditat estar en possessió del nivell de domini operatiu 
Eficaç (C1) ni hagin aportat cap dels documents relacionats a la base tercera apartat d), hauran de realitzar la prova de 
coneixement de la llengua espanyola.
la prova de coneixements de la llengua castellana consistirà en mantenir una conversa amb els/les assessors/es que el 
tribunal de selecció nomeni de manera que quedi demostrat un domini suficient de l’idioma per part de l’aspirant.
Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori i serà qualificada com a APTE/A o NO APTE/A, quedant exclosos els/
les aspirants que siguin declarats/des no aptes. 
el tribunal comptarà amb la col·laboració d’assessors/es especialistes en llengua o encomanarà la realització de les proves a 
professionals externs, si és necessari.
no obstant això, estan exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua castellana, aquells aspirants que hagin 
participat i obtingut plaça en convocatòries anteriors de selecció de personal en què hi hagués establerta una prova de castellà 
del mateix nivell o superior en l’exigit a la convocatòria.

FaSe 2: oposició
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1era prova: prova de coneixements pràctics 

Consistirà en la resolució, en el termini màxim de dues hores i mitja, d’un o diversos supòsits pràctics que plantejarà el 
tribunal relacionat amb les comeses del lloc de treball i en el temari específic d’aquesta convocatòria. 
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els aspirants que no obtinguin la qualificació 
mínima de 10 punts. 

3era prova: entrevista
es realitzarà una entrevista personal entre els/les aspirants que hagin superat la fase d’oposició que es fonamentarà en 
l’avaluació dels aspectes curriculars dels/ de les aspirants en relació als requeriments funcionals i competencials del lloc. 
l’entrevista en cap cas serà eliminatòria.
consistirà en mantenir una entrevista personal amb les persones aspirants no eliminades per constatar els següents aspectes: 

-Formació.
- Trajectòria professional.
-adaptabilitat al context organitzatiu.
-direcció i desenvolupament de persones. 
-Comunicació, persuasió, i influència.
-anàlisis de problemes i presa de decisions.
-orientació als resultats i orientació a la qualitat.

l’entrevista tindrà una durada entre 10 i 30 minuts. 
es demanarà a la persona aspirant que expliqui situacions i experiències concretes en relació als aspectes a valorar.
la puntuació màxima serà de 5 punts, la qual es distribuirà de la següent manera per part del Tribunal: 

- Molt adequat: 5,00 punts. 
- Força adequat:  3,5 punts. 
- adequat: 2,5 punts. 
- no gaire adequat: 1,00 punts.
- Gens adequat: 0,00 punts.

FaSe 3: concurs de mèrits

en l’annex 3 d’aquestes bases es detalla el barem de mèrits de la fase de concurs. 
Es qualificarà fins a un màxim de 8 punts. No serà eliminatòria. 
la puntuació obtinguda en el concurs de mèrits es sumarà a la puntuació obtinguda a la prova de coneixements i a la de 
l’entrevista, i determinarà la puntuació final del procés selectiu.
En cas que dos o més aspirants empatin en la puntuació final del procés selectiu, tindrà prioritat la persona que hagi obtingut 
major puntuació global en les proves de coneixements. En cas que persisteixi l’empat, tindrà prioritat l’aspirant que tingui 
major puntuació en l’apartat d’experiència professional de la fase de concurs. I si persisteix l’empat, tindrà prioritat l’aspirant 
amb major puntuació en l’apartat de cursos de formació. 

noVena.- relació d’aprovats i presentació de documents 

Acabada la qualificació dels i de les aspirants, el Tribunal publicarà la relació d’aprovats, per ordre de puntuació, i elevarà a 
la Presidència de la Corporació la proposta de nomenament en pràctiques de l’aspirant que hagi obtingut la major puntuació. 
aquesta proposta tindrà caràcter vinculant. 
en aquest moment, es realitzarà la compulsa de la documentació a tots els aspirants que hagin superat el procés selectiu, 
quedant eliminades automàticament del procés selectiu si es detecta que havien aportat cap document que no es correspongués 
amb l’original autèntic.

Contra la llista de persones aprovades es pot interposar recurs d’alçada davant el/la president/a de la Corporació en el 
termini i amb l’efecte que estableixen els arts. 121 i 122 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre. 

deSena.- nomenament i període de pràctiques  

en el termini màxim d’un mes de la proposta de nomenament realitzada pel tribunal, el/la president  de la corporació 
nomenarà en pràctiques l’aspirant proposat/da pel tribunal. 
Els/les aspirants que injustificadament no s’incorporin al servei de la Corporació perdran tots els drets derivats del procés 
de selecció.  
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La durada de les pràctiques serà de sis mesos i començaran el dia de l’inici efectiu dels serveis. 
Prèviament a la finalització del període de pràctiques el cap de l’àrea on l’aspirant hagi prestat els seus serveis, avaluarà 
l’aplicació dels seus coneixements i les seves capacitats a les activitats realitzades, la qualitat i l’eficàcia en el desenvolupament 
de les diferents tasques, i l’adaptació a l’entorn de treball. La qualificació d’aquest període de pràctiques serà d’apte o no apte. 
Únicament en cas que la valoració sigui desfavorable, es convocarà al Tribunal per tal de valorar si es procedeix al desistiment 
del contracte. l’aspirant que no superi el període de pràctiques perdrà tots els seus drets a ser nomenat. 

doTZena.- règim d’impugnacions  

Les convocatòries i les seves bases, les llistes definitives de persones admeses i excloses, les contractacions i les resolucions 
per les quals es declara no superat el període de pràctiques poden ser impugnats pels/per les interessats/des, mitjançant 
la interposició de recurs contenciós administratiu davant de 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 revisió que es pot 
interposar en el termini d’un mes des de la data de notificació o publicació de l’acte o resolució davant la presidència de la 
corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat. 
Els actes qualificats dels tribunals de selecció (resultat de les proves d’oposició, valoració en la fase de concurs i proposta 
definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu) podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de la 
corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat o notificat.
Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin interposar reclamacions quan 
es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la llista d’aprovats, errors mecanografiats 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. 

per a tot allò que no s’ha previst en les normes d’aquesta convocatòria unitària, serà d’aplicació el reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el text de la llei 7/2007 de 12 d’abril de l’estatut bàsic de l’empleat públic, la llei 
23/88 de 28 de juliol de modificació de la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública, la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya de 15 d’abril de 1987, el Reglament de personal al servei de les entitats locals de 30 de juliol de 1990, el Reial 
Decret 896/1991 de 7 de juny, i altres disposicions que hi siguin d’aplicació. 

ANNEX 1: CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

naTuraleSa i claSSiFicaciÓ
classe personal: Funcionari
Grup: a1
complement destí: cd 26
Tipologia lloc: lloc comandament

TiTulaciÓ reQuerida

requisits exigits
llicenciatura en dret, en ciències polítiques i de l’administració, Sociologia, administració 
i direcció d’empreses, economia, ciències actuarials i Financeres o el títol de grau corres-
ponent

altres requisits c1 de català

conTinGuT Funcional del lloc de Treball

Funcions Generals:

• recollida de dades per a l’elaboració dels estudis econòmics dels expedients d’ordenances fiscals i de les seves pro-
postes de modificació. preparació i tramitació dels expedients d’ordenances fiscals, incloses contribucions especials 
i/o Quotes d’urbanització.

• realització de liquidacions de contribucions especials i de Quotes d’urbanització i control de liquidacions.
• elaboració de circuits específics de gestió de l’ingrés de les àrees i serveis municipals i de la seva Secció en col·laboració 

amb la intervenció municipal i el grup de treball d’administració electrònica.
• informe dels recursos que afectin a l’aplicació dels ingressos municipals de dret públic i elaboració d’informes tipus 

per a la resolució de recursos.
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• assignació de treballs al personal de la Secció d’acord amb els criteris generals establerts per la intervenció. prefectu-
ra de la Secció. control i seguiment de les feines assignades.

• Planificació anual del treball i elaboració dels informes de consecució dels objectius assignats, conjuntament amb la 
intervenció municipal.

• assessorament específic a contribuents sobre els diversos tributs municipals.
• coordinació amb els altres serveis municipals i altres administracions en aspectes que puguin afectar a la gestió tri-

butària municipal. així mateix, efectuarà els lliuraments de documentació preceptiva a les diferents administracions 
supramunicipals.

• realització de tots els treballs relacionats amb la preparació del padró de l’impost de béns immobles, amb la 
col·laboració Gerència de cadastre i el consell comarcal (amb els trasllats i presència física al centre que siguin ne-
cessaris). planificació, organització i direcció dels treballs d’actualització de dades i elaboració del padró d’ibi.

• proposar l’establiment de circuits i models per al la millora dels ingressos municipals de dret públic.
• Control de les funcions de gestió tributària delegades en el XALOC: liquidació i recaptació de multes; liquidació i 

recaptació d’empreses subministradores de serveis.
• Control de les funcions d’inspecció delegades en XALOC: Inspeccions de les liquidacions definitives de l’ICIO i ins-

peccions de l’iae.
• coordinació amb l’altre personal dels serveis municipals en aspectes relacionats amb la gestió tributària.
• i altres tasques de naturalesa similar que li puguin ser encarregades

ANNEX 2 TEMARI 

 parT eSpecíFica

TeMa 1.- el pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. l’elaboració i aprovació del pressupost general. 
TeMa 2.- l’estructura pressupostària: normativa.
TeMa 3.- la pròrroga pressupostària. especial referència a les bases d’execució del pressupost.
TEMA 4.- La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d’administració i de gestió i com 

a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost. 
TEMA 5.- Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Fases d’execució de la 

despesa
TEMA 6.- Modificacions pressupostàries I: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. concepte, finançament i tramitació
TEMA 7.- Modificacions pressupostàries II: Transferències, Altres modificacions pressupostàries. Concepte, finançament i 

tramitació
TEMA 8.- Classificació dels ingressos de les Entitats Locals. Tributs i ingressos de dret públic relacionats amb la propietat i 

amb l’activitat econòmica.
TEMA 9.- El ciutadà com a administrat: concepte i classes. La capacitat dels administrats i les seves causes modificatives. 

drets dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions públiques.
TeMa 10.-activitat subvencional de les administracions públiques. procediments de concessió i gestió de las subvencions. 

reintegrament de subvencions.
TeMa 11.- l’ordenament tributari espanyol. principis constitucionals. Fonts del dret tributari. aplicació i interpretació de les 

normes tributàries.
TeMa 12. el dret tributari a l’administració local: concepte i contingut. 
TeMa 13. l’aplicació i la interpretació de les normes d’ordenament tributari. la postetat tributària i la potestat reglamentària
TEMA 14.- Les Ordenances fiscals.
TEMA 15.-La Tresoreria de les Entitats Locals. Règim jurídic. 
TeMa 16.- el principi de la unitat de caixa. Funcions de la Tresoreria. organització. Situació dels fons: la caixa i les comptes 

bancàries. 
TEMA 17.- La relació jurídica tributària: Elements: fet imposable, obligats tributaris, responsables del tribut. Capacitat d’obrar. 

Domicili fiscal.
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TeMa 18.- base imposable. concepte, règim de determinació i règim d’estimació. comprovació de valors. base liquidable. 
tipus impositiu. Quota tributària. 

TeMa 19.- el deute tributari: components. l’extinció de l’obligació tributària. 
TEMA 20.- El pagament: requisits, mitjans de pagament i efectes. La imputació del pagament. Conseqüències de la manca de 

pagament i consignació. Ajornament i Fraccionament.
TeMa 21.- altres formes d’extinció del deute: prescripció, compensació, condonació i insolvència. 
TeMa 22.-devolució d’ingressos deguts i  indeguts. procediment. 
TEMA 23.- L’aplicació dels tributs. Els procediments tributaris: fases. La notificació. La gestió tributària. Les liquidacions 

tributàries. l’autoliquidació tributària.
TEMA 24.-Altres procediments de gestió tributaria: Procediment de verificació de dades; de comprovació de valors i de 

comprovació limitada. la prova en els procediments de gestió tributària. 
TeMa 25.-drets i garanties dels contribuents. la consulta tributària. 
TeMa 26.-padrons, matrícules i registres.
TeMa 27.-recursos contra actes d’imposició, ordenació i aplicació de tributs locals. 
TeMa 28.- recursos contra actes de determinació, aprovació i aplicació d’altres ingressos locals de dret públic. Suspensió del 

procediment.
TeMa 29.-les reclamacions econòmico administratives.
TEMA 30.-Taxes: Classes, règim jurídic, càlcul i aprovació.
TEMA 31.-Preus Públics: Classes, règim jurídic, càlcul i aprovació.
TEMA 32.-L’impost sobre béns immobles. I.- Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions i bonificacions. Recàrrecs.
TeMa 33.-l’impost sobre béns immobles. ii.- base imposable. Quota, meritació i període impositiu.
TEMA 34.-Valoracions cadastrals: formació i revisió del cadastre, modificacions de valors, actualitzacions de valors, 

manteniment del cadastre.
TeMa 35.-el procediments de regularització cadastral.
TeMa 36.- l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
TeMa 37.-l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
TEMA 38.-L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. I. Fet imposable. Subjecte passiu. Supòsits 

de no sujecció. Exempcions subjectives i objectives. Bonificacions. Especial referència a les exempcions en relació a 
la dació en pagament o execucions hipotecaries judicials o notarials

TeMa 39.- l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. ii base imposable. Tipus de gravamen i 
quota. Meritació. recàrrecs d’extemporaneïtat. règim de declaració de l’ingrés.

TeMa  40.-l’impost sobre activitats econòmiques.
TEMA 41.-Les contribucions especials: avançament i aplaçament de quotes i col·laboració ciutadana
TEMA 42.-La inspecció de tributs. I.- Actuacions inspectores de la gestió de tributs. Règim jurídic de les funcions inspectores. 

potestats de la inspecció de tributs.
TeMa 43.-la inspecció de tributs. ii.- el procediment d’inspecció tributaria. documentació de les actuacions inspectores. les 

actes d’inspecció.
TeMa 44.-les infraccions tributàries i: concepte i classes. les sancions tributàries; classes i criteris de graduació. el procediment 

sancionador.
TeMa 45 .- les infraccions tributàries ii: el procediment sancionador
TEMA 46.-La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu i modalitats. Especial referència als reparaments. 
TEMA 47.-Els controls financer, d’eficàcia i d’eficiència: àmbit subjectiu, àmbit objectiu, procediments i informes.
TEMA 48.-L’auditoria com a forma d’exercici del control financer. Les Normes d’Auditoria del sector públic. 
TEMA 49.-El control extern de l’activitat econòmico-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. 
TEMA 50.-La responsabilitat comptable: concepte i règim jurídic. El caràcter objectiu de la responsabilitat comptable. supòsits 

bàsics de responsabilitat comptable. Els subjectes dels procediments de responsabilitat comptable.
TEMA 51. Els tributs: concepte, naturalesa. La relació jurídica tributària. El fet imposable i l’acreditació. Els elements personals 

del deute tributari. 
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TeMa 52.- l’exempció tributària.
TeMa 53.-els impostos: concepte i principis. els impostos directes. els impostos indirectes. TeMa 54.- Taxes i contribucions 

especials. els preus públics.
TeMa 55.-responsabilitat solidària i subsidiària dels deutes tributaris. procediment de derivació de responsabilitat per 

deutes tributaris.
TeMa 56.-Successors dels deutes tributaris. els deutes d’adquirents d’explotacions econòmiques.
TeMa 57.-la gestió tributària a l’administració local: competències, gestió de recaptació, òrgans de recaptació de 

l’administració local.
TeMa 58.-la recaptació dels tributs. Òrgans de recaptació. el procediment de recaptació voluntària.
TEMA 59.-El procediment de constrenyiment: potestat, recàrrecs, providències, embargament. Aplaçaments i fraccionaments 

del pagament.
TEMA 60.-Suspensió del procediment per ajornaments, terceries de domini i altres causes. Garanties de la suspensió.

ANNEX 3: AVALUACIÓ DELS MÈRITS 

Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i justificats per cada aspirant segons els següents criteris de valoració: 
a) experiència professional (amb el màxim de 4 punts):

• Per serveis prestats que tinguin relació a les tasques pròpies del lloc a cobrir, a l’administració pública local, 
degudament acreditats, per cada mes complet: 0,20 punts.

• Per serveis prestats que tinguin relació a les tasques pròpies del lloc a cobrir, a l’administració pública, degudament 
acreditats, per cada mes complet: 0,10 punts.

• Per serveis prestats que tinguin relació a les tasques pròpies del lloc a cobrir, a l’empresa privada, degudament 
acreditats amb el contracte laboral, per cada mes complet: 0, 05 punts, 

b) Cursos, jornades i seminaris de centres oficials relacionats amb el lloc a cobrir acreditats amb el títol, diploma o 
certificat on consti la puntuació o aprofitament corresponent que hauran de contenir el centre emissor i la durada en 
hores (amb el màxim de 3 punts):

- de 10 a 20 hores 0,10 punts 
- de 21 a 40 hores 0,20 punts 
- de 41 a 60 hores 0,30 punts
- de 61 a 80 hores 0,50 punts 
- Més de 80 hores 0,75 punts 

c) Altres mèrits:  per l’acreditació del certificat de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) 
(amb el màxim d’ 1 punt): 

- Certificat nivell bàsic: 0,50 punts.
 - Certificat nivell mitjà: 1 punt. 

En aquest apartat només es podrà puntuar un certificat.

Sant Feliu de Guíxols, 18 de juny de 2019 

carles Motas i lópez 
alcalde 


