
 

 

 

 

ANNEX III  

TEMARI 

 

1. Els drets fonamentals i principis generals en la Constitució Espanyola i en l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya. 

2. Els Consorcis a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

3. El procediment administratiu comú. L’acte administratiu: requisits de validesa i 

d’eficàcia. Les garanties i les fases del procediment.  

4. La invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret i anul·labilitat. Els recursos administratius: 

objecte i classes. 

5. La seu electrònica, tràmits i serveis. L’expedient administratiu electrònic. Eines i serveis 

del consorci AOC d’ús habitual a les administracions públiques catalanes. El concepte 

d’interoperabilitat i les plataformes d’intermediació de dades. 

6. La transparència dels poders públics i el dret d’accés a la informació pública. La publicitat 

activa. El portal de transparència. El Codi ètic del servei públic de Catalunya. La 

protecció de dades i els drets digitals. 

7. La hisenda local. Classificació dels ingressos. El pressupost general municipal i la 

plantilla de personal. Estructura pressupostària i procediment d’aprovació. 

8. El marc jurídic del control intern. Especial referència al Reial Decret 424/2017, de 28 

d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic 

Local. 

9. El control intern de l'activitat econòmic - financera de les entitats locals i els seus ens 

dependents. La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu i modalitats. Les 

objeccions. 

10. Els controls financers, d'eficàcia i d'eficiència: àmbit subjectiu, àmbit objectiu, 

procediments i informes. L'auditoria com a forma d'exercici del control financer. Les 

normes d'auditoria del sector públic. 

11. Fiscalització prèvia limitada. Definició, aplicació i conseqüències de la seva aplicació. 

Fiscalització plena prèvia i actes no subjectes a fiscalització prèvia. Definició, aplicació 

i conseqüències de la seva aplicació. 

12. La llei general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament. Aspectes més 

destacats, principis generals i àmbit d’aplicació.  

13. Els subjectes d’una subvenció: concedent, beneficiari i entitat col·laboradora. Drets i 

obligacions de cada part. 

14. L’Agència de Desenvolupament del Ripollès. Objecte i finalitats. Personalitat, naturalesa 

i règim jurídic. Composició. Catàleg d’activitats i serveis. Òrgans de govern. 

15. Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

d'Ocupació. 

16. Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del Sistema d'ocupació i del Servei Públic 

d'Ocupació de Catalunya 

17. Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema 

Nacional de Garantia Juvenil. 

18. Decret 48/202035, de 24 de març, de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, 

d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

19. Acord GOV/184/2022, de 20 de setembre, pel qual s'aprova l'Estratègia Catalana per a 

l'Ocupació de Qualitat 2022-2027 

20. Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació 2021-2022. 

 

 


