
 
 
PROCÉS SELECTIU DE DOS TÈCNICS/QUES MITJÀ/NA DE GESTIÓ,  ADSCRITS 

AL DEPARTAMENT DE SERVEIS ECONÒMICS  
 

Les persones aspirants admeses quedaran convocades per la realització de dues 
proves de coneixements  , que consistiran en  :  
 

1. Prova de coneixement teòrics ( test )  :  Consistirà a respondre un test de 
coneixements, amb respostes alternatives, relacionat amb el contingut del 
temari.  
 

- Aquesta prova té caràcter eliminatori i cal superar-la amb un 5 sobre 10. 
 

2. Prova de coneixements pràctics ( prova escrita )    : Consistirà a resoldre per 
escrit en un temps màxim de 90 minuts un supòsit pràctic, relacionat amb el 
contingut del temari . 

 
- La puntuació d’aquesta prova serà entre 0 i 10 punts i cal superar-la amb 5 punts. 

 
3. Entrevista :  Si  l’òrgan de selecció ho considera adient es farà una entrevista 

relacionada amb les competències del lloc de treball.  
 

TEMARI 
 
1 .Les hisendes locals a Espanya: principis constitucionals. El règim jurídic de les 
hisendes locals. Incidència estatal i autonòmica en l'autonomia financera local. La 
coordinació de les hisendes estatal, autonòmica i local. 
 
2. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referència 
a les bases d'execució del pressupost. 
 
3.L'elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària. 
 
4.L'estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses i d’ingressos: 
delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica.  
 
5.Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació. 
 
6.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. 
 
7.La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat 
pressupostari: concepte, càlcul i ajustaments. El romanent de tresoreria: concepte i 
càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del 
romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
8.Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius 
d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de la despesa per a les 
Corporacions Locals: establiment i conseqüències associades al seu incompliment. 
 



 
 
9.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. L'estat de 
conciliació. 
 
10.La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició de fons. La 
rendibilització d'excedents de tresoreria. Les operacions de tresoreria. El risc de 
tipus d'interès en les operacions financeres. 
 
11.El sistema de comptabilitat de l'Administració local. Principis generals. 
Competències.  Finalitats de la comptabilitat. La Instrucció de Comptabilitat per a 
l'Administració local: estructura i contingut. Particularitats del tractament especial 
simplificat. Documents comptables. Llibres de comptabilitat. 
 
12.El compte general de les entitats locals. Els estats i comptes anuals i annexos de 
l'entitat local i els seus organismes autònoms: contingut i justificació. Els comptes de les 
societats mercantils. Tramitació del compte general. Altra informació a subministrar al 
Ple, als òrgans de gestió i a altres administracions públiques. 
 
13.El control intern de l'activitat econòmica i  financera de les entitats locals i els seus 
ens dependents. La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu i modalitats. 
Especial referència a les objeccions.  
 
14.L’omissió de fiscalització. La convalidació de despeses. El reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 
 
15.Els controls financers, d'eficàcia i d'eficiència: àmbit subjectiu, àmbit objectiu, 
procediments i informes.  
 
16.L'auditoria com a forma d'exercici del control financer. Les normes d'auditoria del 
sector públic. 
 
 
17.El control extern de l‘activitat econòmica i  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. Les relacions del Tribunal de Comptes i els òrgans de 
control extern de les comunitats autònomes. 
 
18. 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. 
 
19.La gestió tributària: delimitació i àmbit. El procediment de gestió tributària. La 
liquidació dels tributs. La declaració tributària. Els actes de liquidació: classes i règim 
jurídic. La gestió tributària a les entitats locals. 
 
20.L'extinció de l'obligació tributària. El pagament: requisits, mitjans de pagament i 
efectes del pagament. La imputació de pagaments. Conseqüències de la falta de 
pagament i consignació. Altres formes d'extinció: la prescripció, la compensació, la 
condonació i la insolvència. 
 
21. El procediment de recaptació en període voluntari. El procediment de recaptació en 
via de constrenyiment. Ajornament i fraccionament del pagament. Desenvolupament 



 
 
del procediment de constrenyiment: l'embargament de béns, alienació i aplicació i 
imputació de la suma obtinguda. Terminació del procediment. Impugnació del 
procediment. Les garanties tributàries. 
 
22. 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. 
 
23.El crèdit local. Classes d'operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: 
tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini. Finalitat i durada. Competència. 
Límits i requisits per a la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini. La concessió 
d'avals per les entitats locals. 
 
24. L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i forma. 
L'eficàcia dels actes administratius. La notificació: contingut, termini i pràctica. La 
notificació defectuosa. 
La publicació. L'aprovació per una altra Administració. La demora i la retroactivitat 
de l'eficàcia. 
 
25.La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i d’anul·labilitat. 
El principi de conservació de l'acte administratiu. La revisió d'actes i disposicions per la 
mateixa Administració: supòsits. L'acció de nul·litat: procediment i límits. La declaració 
de lesivitat. La revocació d'actes. La rectificació d'errors materials o de fet. 
 
26.Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs 
administratiu.  Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes 
de recursos 
 
27.El personal al serveis de les Entitats Locals: Classes i règim jurídic. Els instruments 
d’organització del personal: la plantilla i les relacions de llocs de treball. Els instruments 
reguladors dels recursos humans: oferta pública d’ ocupació, plans d’ocupació. L ’accés 
al lloc de treball local: sistemes de selecció i provisió de llocs de treball. 
 
28.Els contractes del sector públic: delimitació. Els principis generals de la contractació 
del sector públic: racionalitat, llibertat de pactes i contingut mínim, perfecció i forma. 
Tipus de contractes 
 
29.Activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió 
i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions 
i sancions administratives en matèria de subvencions. 
 
30.Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. 
Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. Els béns 
comunals. Comptabilització de les operacions de administració dels béns públics. 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
Els candidats/es  seran cridats per a cada exercici en crida única. La no presentació a 
qualsevol dels exercicis en el moment de ser cridats, determinarà automàticament la 
pèrdua del dret a participar en aquest exercici i en els successius, quedant exclòs/a, en 
conseqüència, del procediment selectiu. 
 
Tots els exercicis  tindran la consideració d'obligatoris i eliminatoris per a totes les 
persones aspirants.  
 

 

Sant Joan Despí, 7 de març de 2023 .  


