
BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ 
D’UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA 
EN GESTIÓ TRIBUTÀRIA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER 
COBRIR NECESSITATS TEMPORALS DE LA MATEIXA CATEGORIA. 
 
 
1. Objecte de la convocatòria i funcions de la plaça. 
 
L’objecte d’aquestes bases és la creació d’una borsa de treball de tècnic/a 
mitjà/ana en gestió tributària.  
 
La categoria de tècnic/a mitjà/ana en gestió tributària és l'assimilada al grup A, 
subgrup A2 amb una retribució bruta anual bàsiques A2, amb complement de 
destí de nivell 26 i complement específic de la taula salarial vigent, amb una 
jornada de treball completa segons l'acord de condicions de treball dels 
funcionaris de l'Ajuntament de Figueres. 
 

 
2. Condicions dels aspirants 
 
Per ser admès/a i prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les 
aspirants reuneixin els requisits següents: 
 
a. Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la 
Unió Europea o d’aquells estats membres, en què, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui 
d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba 
definida en el tractat constitutiu de la Comunitat Europea. 
 
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del 
cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats 
membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui 
aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva 
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa 
als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però 
visquin a càrrec dels seus progenitors. 
 
Així mateix, també podran presentar-se al procés de selecció les persones amb 
nacionalitat d’estats que no pertanyen a la Unió Europea sempre que tinguin 
permís de residència i treball vigent, d’acord amb la legislació d’estrangeria 
aplicable. 
 
Els/les aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de demostrar 
coneixements suficients de castellà i hauran de superar les proves establertes 
amb aquesta finalitat. 
 
b. Haver complert setze anys d’edat i no excedir, en el seu cas, l’edat màxima 
de jubilació forçosa. 
 



c. 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. 
 
d. Estar en possessió d’un grau universitari de l’àmbit jurídic o econòmic, 
preferentment en empresarials, economia, dret, administració i direcció 
d'empreses o d'altres de similars.  
 
e. Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. Aquest 
compliment s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que 
impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de les places per a les quals es 
convoca aquest procés de selecció. 
 
f. Acreditar el nivell de suficiència de català (certificat C) o equivalent, de 
coneixements de la llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de 
Català. 
 
Els requisits anteriors hauran de complir-se l’últim dia de presentació de 
sol·licituds i gaudir dels mateixos fins al moment del nomenament.  
 
En cas de no acreditar-se degudament en l’esmentada data tenir els 
coneixements de català exigits, podrà acreditar-se a través de les proves 
programades per a tal efecte dintre del procés selectiu, o bé amb l'aportació del 
document acreditatiu de tenir els coneixements de català exigits davant del 
tribunal de selecció. 
 
3. Tramitació de les sol·licituds 
 
Les persones interessades en prendre part a les proves han de presentar una 
instància, en la qual hauran de manifestar que coneixen i accepten 
aquestes bases i reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides 
per participar en el procés selectiu. Les instàncies, es dirigiran a l’Alcaldia 
Presidència de l'Ajuntament de Figueres i es presentaran al Registre general 
electrònic d’aquest Ajuntament  o en qualsevol altra forma de les que estableix 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, dins el termini de 20 dies naturals, a 
comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona. 
Els aspirants que presentin la sol·licitud mitjançant les altres formes previstes a 
la normativa vigent (Correus, correu interadministratiu, etc.) hauran d’enviar un 
justificant escanejat de la presentació de la sol·licitud a l’adreça de correu 
electrònic seleccionsrrhh@figueres.org, com a màxim l’últim dia del termini de 
presentació. 
 
Els i les aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud: 
a) Que coneixen i accepten en la seva totalitat aquestes bases de selecció. 
b) Que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits a la base segona. 
 
A la instància s'hi adjuntarà únicament: 



- Fotocòpia del document nacional d'identitat o de la nacionalitat que es 
tingui. 

- Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria. 
- Acreditació del nivell C de llengua catalana. 
- Currículum vitae. 

 
La documentació acreditativa dels mèrits de la fase de concurs no ha de ser 
presentada pels aspirants en el moment de fer la sol·licitud de participació en la 
convocatòria, ja que s’obrirà posteriorment un termini per presentar aquesta 
documentació, només per als aspirants que hagin superat la prova de 
coneixements que es preveu en aquestes bases, essent els mèrits a valorar els 
adquirits abans de la data de finalització de la presentació d’instàncies. 
 
4. Llistat d’admesos/es i exclosos/es.  
 
Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia Presidència, en 
el termini màxim d’un mes, dictarà resolució declarant aprovada la llista de 
persones admeses i excloses, la qual es publicarà mitjançant anunci al web 
municipal: http://ca.figueres.cat/ajuntament/oferta-publica/ , amb indicació del 
termini d’esmena en els termes que estableix l’article 73.2 de la Llei 39/2015, 
de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques es concedeixi a les persones excloses; en la mateixa resolució 
s’indicarà la composició del tribunal i el lloc, la data i l’hora del començament de 
les proves selectives. 
La publicació de l’esmentada resolució al tauler d’anuncis o web municipal serà 
determinant dels terminis a efectes de possibles impugnacions o recursos. Les 
El mateix òrgan acceptarà o refusarà les reclamacions formulades. Si se 
n'accepta alguna, s'elaborarà una nova llista d'admesos i es farà pública 
novament al tauler d'edictes electrònic i a la pàgina web municipal. 
Un cop iniciades les proves selectives, els resultats dels exercicis només es 
publicaran als locals on s’hagin celebrat les proves anteriors i al tauler 
d’anuncis de la corporació o pàgina web municipal. 
 
5. Tribunal qualificador 
 
El tribunal qualificador dels exercicis i mèrits dels aspirants es designaran 
segons disposa el Reglament de personal al servei de les entitats locals, 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i 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, i estaran constituïts de la següent manera, tots ells 
amb coneixements professionals suficients d’acord amb la plaça convocada:   
 
- President/a: El secretari de la corporació o funcionari en qui delegui. 
- Vocals:  
            Un/a vocal membre del personal funcionari de l’Ajuntament. 
            Un/a vocal tècnic/a en la matèria. 
             Un/a vocal designat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya. 
- Secretari/ària: Un funcionari de la corporació. 
 



El Tribunal haurà d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que 
han de ser designats conjuntament amb els titulars. 
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència d'almenys 3 dels 
seus membres amb veu i vot titulars o suplents, i en tot cas serà necessària la 
presència del president i del secretari. També podrà assistir-hi, amb veu però 
sense vot, un representant de la Junta de personal de l'Ajuntament. 
En el cas que es produeixi un empat en les decisions del Tribunal, el president 
podrà fer ús del vot de qualitat per desfer-lo. 
L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal s'han d'ajustar al que 
preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
El Tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes 
o alguna de les proves, els quals es limitaran a l’exercici de les seves 
especialitats tècniques, en base a les quals col·laboraran exclusivament amb 
l’òrgan de selecció actuant amb veu però sense vot. 
El Tribunal qualificador determinarà els criteris tècnics per valorar les diferents 
fases d'aquesta convocatòria.  
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 
acords necessaris per al desenvolupament del procés de selecció en bon ordre, 
en tot el que no preveuen aquestes bases. 
El Tribunal qualificador podrà convocar personalment les persones participants 
per tal d'aclarir punts dubtosos de les capacitats o altres aspectes de la 
documentació que hagin aportat, quan ho consideri convenient.  
El Tribunal qualificador podrà exigir a les persones participants la seva 
identificació en qualsevol moment del procés selectiu.  
En compliment d’allò que determina l’art. 29 del Reial Decret 462/2002, de 24 
de maig, sobre indemnització per raó del servei, s’abonaran assistències per a 
la concurrència a les sessions del Tribunal qualificador. 
 
6. Inici del procés selectiu. 
 
El procés de selecció s’iniciarà amb la convocatòria, que serà publicada al  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i obrirà el termini de presentació de 
sol·licituds. Les bases integres del procés selectiu hauran estat publicades amb 
anterioritat al Butlletí Oficial de la Província de Girona. La resta d’anuncis 
relacionats amb el procés selectius es publicaran únicament al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, en l’apartat d’Oferta Pública 
 
7.Desenvolupament del procés selectiu. 
 
El sistema de selecció és el de concurs oposició i constarà de les següents 
fases:  
 
A. Fase prèvia: coneixement de les llengües oficials. Constarà de les següents 
proves:  
 
1. Prova de català, nivell de suficiència (certificat C), que s’adequarà al 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. 



 
Estaran exempts/es de les proves per valorar el coneixement del català 
 
a.- Els/les aspirants que justifiquin amb els corresponents títols oficials que 
tenen el nivell exigit de català. Per determinar les equivalències dels títols 
oficials del departament d’ensenyament amb els certificats de la junta 
permanent de català, a més del títol, i per acreditar que s’ha fet tota 
l’escolarització a Catalunya sense exempció de l’assignatura de llengua 
catalana, cal presentar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona 
interessada, expedit pel centre docent corresponent. 
 
b.- Els/les aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors 
de selecció de personal en aquest Ajuntament, en què hi hagués establerta una 
prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova 
esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació. 
 
2. Prova de coneixements de llengua castellana: els coneixements de la 
llengua espanyola s’hauran d’acreditar per aquells/elles aspirants que no 
tinguin la nacionalitat espanyola.  
 
La prova de coneixements de la llengua castellana consistirà en mantenir una 
conversa, amb els/les assessors/ores que el tribunal de selecció nomeni, de 
manera que quedi demostrat un domini suficient de l’idioma per part de 
l’aspirant.  
 
Restaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants provinent d'un Estat 
diferent a Espanya que tingui com a llengua oficial l'idioma espanyol o que 
hagin presentat, juntament amb la instància sol·licitant prendre part en el 
procés de selecció, fotocòpia compulsada d ’algun dels documents següents: 
 
- Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària i el batxillerat 
a l’Estat espanyol. 
- Diploma de nivell superior d’espanyol o certificació acadèmica que acrediti 
que s’han superat totes les proves adreçades a la seva obtenció. 
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles 
oficials d’idiomes. 

 
Aquestes dues proves es valoraran, cadascuna, com a apte o no apte. 
Ambdues són obligatòries i eliminatòries, quedant exclosos/es del procés de 
selecció els/les aspirants que, no estant dintre d’un dels supòsits d’exempció 
degudament acreditats, no superin alguna d’aquestes dues proves.  
 
B. Fase d’oposició: 
La fase d’oposició consistirà en la resolució de dos exercicis escrits sobre 
coneixements propis de la plaça que es convoca, relacionat amb el temari 
annex. Aquesta prova serà valorada de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir 
una puntuació mínima de 5 punts per superar-la.  
 
El tribunal, si ho creu convenient, podrà sol·licitar als/les aspirants els 
aclariments que estimi oportú en relació als treballs realitzats. Els/les aspirants 



estaran obligats/ades a explicar davant el tribunal els aspectes que li siguin 
sol·licitats. La incompareixença comportarà la no superació de la prova. 
 
C. Fase de concurs: 
Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment de 
forma fefaent pels/per les aspirants. No es tindran en compte aquells mèrits 
que no s'acreditin a través de documentació original o còpies compulsades. 
 
El tribunal d’avaluació farà la valoració de mèrits d’acord amb els barems 
següents. La valoració màxima total no podrà superar els 3 punts en cap cas: 

 
Serveis prestats en tasques de funcions i categories anàlogues: fins a un 
màxim d'1 punt: 
 
- A l’administració local   0,2 punts/mes 
- En altres administracions públiques ocupant llocs de treball similars.....0,08 
punts/mes 
- En una empresa privada…................…………………. ............. ........  .  0,025 punts/mes 
 
Per acreditar els serveis prestats, caldrà presentar:  
 
- En el cas d'altres administracions, certificat de serveis prestats, on 
s'especifiqui el lloc de treball ocupat i el temps de durada del servei. 
- En el cas d'empreses privades, contracte de treball i vida laboral.  
 

 
2. Estudis realitzats i cursets i seminaris relacionats amb les funcions 
específiques de la plaça a cobrir: fins a un màxim d'1 punt. 
 
- Si  no consta la seva durada o és inferior a les 10 hores,  0'05 punts. 
- Si la seva durada està entre 10 hores i menys de 40 hores, 0'10 punts. 
- Si la seva durada està entre 40 i 70 hores, 0'20 punts. 
- Si la seva  durada està entre 71 i 100 hores es puntuarà amb 0'30 punts. 
- Si la seva durada és superior a 100 hores, es puntuarà amb 0,40 punts.  
 
Només es tindrán en compte els cursos realitzats en els últims 10 anys i 
degudament acreditats. 
 

 
3. Entrevista personal:  
 
El tribunal de selecció mantindrà una entrevista amb els/les aspirants, per 
valorar les habilitats de l'aspirant i la seva adequació a les condicions 
específiques de la plaça objecte de la convocatòria. La puntuació màxima que 
es podrà atorgar a l'entrevista serà d'1 punt. 
 
8.Qualificació de les proves, del concurs oposició i disposicions de 
caràcter general. 
 



A menys que s’indiqui el contrari, tots els exercicis de la fase d’oposició seran 
obligatoris i eliminatoris i qualificats fins un màxim de 10 punts, essent 
considerats no aprovats/ades i exclosos/es del procediment de selecció els/les 
aspirants que no aconsegueixin un mínim de 5 punts en cadascun d’ells. El 
nombre de punts que cada membre del tribunal atorgarà en cadascun dels 
exercicis serà de 0 a 10 punts. La nota final de cada exercici serà el resultat de 
la mitjana aritmètica dels punts atorgats per cada membre del tribunal.  
 
La puntuació definitiva de la fase d’oposició ve determinada per la suma de les 
puntuacions obtingudes a cadascun dels exercicis. 
 
En cas que en una prova de l’oposició hi hagi més d’un exercici a fer, els 
exercicis es puntuaran per separat i s’entendrà superada la prova si la mitjana 
aritmètica de totes les proves dóna una puntuació de com a mínim 5 punts. 
 
Al final de cadascun dels exercicis el tribunal farà públiques les qualificacions 
obtingudes. Aquells/elles aspirants que no superin la puntuació mínima per 
superar la prova obtindran la qualificació de no aprovats/ades i quedaran 
eliminats/ades del procés selectiu.  
 
A la puntuació de la fase d’oposició s’hi sumarà la puntuació obtinguda en la 
valoració de mèrits. El resultat final del concurs oposició i la classificació final 
dels/de les aspirants que no hagin estat eliminats/ades vindran determinats per 
la suma de les puntuacions obtingudes a les fases d’oposició i concurs. En cap 
cas la puntuació obtinguda en el concurs podrà utilitzar-se per superar la fase 
d’oposició. El resultat es farà públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
El tribunal, en aquells casos que consideri pertinents, adaptarà els mitjans de 
realització dels exercicis o de l’entrevista dels/de les aspirants 
discapacitats/des, de manera que gaudeixin d’igualtat d’oportunitats respecte 
als/a les altres aspirants, sempre que així ho hagin indicat en la sol·licitud per 
prendre part en els corresponents processos selectius. 
 
El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en els 
diferents processos selectius, així com els específics dels diversos torns i 
convocatòries, s’entendrà que s’ha de produir en la data d’acabament del 
termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la data de la 
contractació. No obstant això, si durant el desenvolupament dels processos 
selectius, el tribunal considerés que existeixen raons suficients per fer-ho, 
podrà demanar que els/les aspirants acreditin el compliment de totes o alguna 
de les condicions i requisits exigits per prendre part al procés selectiu de què es 
tracti. 
En qualsevol moment el tribunal podrà requerir els aspirants perquè acreditin la 
seva personalitat. 
 
9. Actuació dels /de les aspirants 
 
Al començament de cada exercici, els/les aspirants seran cridats en crida única 
en el dia i el lloc de es determini. Seran exclosos aquells aspirants que no 



compareguin, llevat dels casos degudament justificats i apreciats lliurement pel 
tribunal. 
 
El tribunal determinarà l’ordre d’actuació dels aspirants en aquelles proves que 
no puguin fer tots els aspirants de forma simultània. 
 
10. Funcionament de la borsa. 
 
Els/les aspirants que no hagin estat contractats però que hagin superat el 
procés selectiu podran ser cridats per l’Ajuntament d’acord amb l’ordre de 
qualificació, per a la seva contractació en règim laboral temporal per a llocs de 
treball de la mateixa categoria, en el termini de dos anys, a comptar des de la 
data de finalització del procés selectiu, d'acord amb el que estableixen les 
bases generals de funcionament de les borses de treball de l'Ajuntament 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 56, de 21 de 
març de 2014.  
 
L’Ajuntament podrà no efectuar la corresponent crida quan es tracti de 
contractacions per als quals calguin uns requisits de selecció diferents.  
 
Les persones inscrites a la borsa de treball quedaran ordenades per ordre de la 
puntuació obtinguda en el procés selectiu. En cas que es generin dues borses 
de treball per a la mateixa categoria de llocs de treball com a conseqüència de 
la realització de proves consecutives, tindran preferència les borses de treball 
més antigues sobre les més recents.  
 
Les persones que hagin ocupat una de les vacants temporals des de la borsa 
de treball, un cop acabat el contracte o el nomenament corresponent i sempre 
que la borsa de treball continuï vigent, seran inscrites de nou a la borsa de 
treball amb la mateixa posició que varen obtenir en les proves selectives. 
 
Les persones inscrites a la borsa de treball que renunciïn a ocupar algun lloc 
vacant que se’ls ofereixi quedaran excloses de la borsa. 
 
El procediment de crida de les persones inscrites a la borsa de treball es farà a 
través de trucades telefòniques al telèfon que els mateixos aspirants hauran de 
facilitar a la instància sol·licitant participar en el procés selectiu. En cas que la 
persona trucada refusi el lloc de treball ofert, es farà constar per diligència a 
l'expedient corresponent i serà exclosa de la borsa de treball, procedint-se a 
trucar a la persona següent de la llista. En el moment que manifesti la seva 
renúncia en la conversa telefònica, l'aspirant serà informat/da  de la seva 
exclusió de la borsa de treball en els termes expressats en aquesta base. En el 
cas que, efectuada la trucada, no es localitzés l'aspirant, es farà constar per 
diligència en l'expedient corresponent i es procedirà a trucar de nou en un dia i 
hora diferents. Es faran un màxim de tres trucades, i si en totes elles l'aspirant 
continua il·localitzable, es farà constar aquest fet per diligència i s'exclourà de 
la borsa de treball.   
 
11. Presentació de documentació 
 



Els aspirants proposats aportaran, dins el termini de 5 dies hàbils des de la 
publicació de la relació d’aprovats a què es refereix la base anterior, els 
documents acreditatius de les condicions que per prendre part a les proves 
s’exigeixen a la base segona, i que són: 
 
1. Fotocòpia del DNI. 

2. Justificació del títol exigit. 

3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat per expedient 
disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques per 
sentència ferma, així com que no incorre en cap causa d’incapacitat o 
incompatibilitat establerta a les Lleis i reglaments, no trobar-se inhabilitat per a 
l’exercici  de les funcions públiques. 
Els aspirants de nacionalitat d’algun estat membre de la unió europea o país 
amb conveni subscrit amb la mateixa i ratificat per Espanya hauran de 
presentar documentació certificada per les autoritats competents del seu país 
d’origen amb acreditació de no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna 
penal que impedeixi, al seu estat, d’accés a la funció pública. 
 
12. Contracte. 
 
Una vegada presentada la documentació esmentada en la base anterior, 
l’alcaldia formalitzarà el contracte de la persona proposada pel tribunal com a 
personal laboral. El contracte tindrà un període de prova de 2 mesos, que es 
realitzarà sota la direcció del/de la cap d’àrea que es designi, i que tindrà la 
consideració de fase final del procés selectiu. 
 
L'aspirant haurà d'incorporar-se al servei de la Corporació en el moment en què 
li sigui requerit/da. En aquest moment li serà lliurat contracte laboral amb la 
clàusula específica del període de prova. 
 
Finalitzat el període de prova, el/la cap d’àrea haurà d’emetre un informe sobre 
les pràctiques realitzades i haurà d’indicar si els/les aspirants l’han superat. 
 
En cas que l’aspirant no superi satisfactòriament el període de prova, es donarà 
per finalitzat el contracte. En aquest cas, l’alcalde procedirà a la contractació de 
l’aspirant que tingui la puntuació següent més alta, el/la qual haurà de superar 
el corresponent període de prova.  
 
L’aspirant que injustificadament no s'incorpori al servei de la Corporació, perdrà 
tots els drets derivats del procés de selecció i de la subsegüent contractació 
com a personal laboral. 
 
Mentre no s’hagi procedit a la signatura del contracte, i iniciada l’efectiva 
prestació de serveis, l’aspirant no tindrà dret a cap percepció econòmica. 
 
13. Recursos  
 
Contra les llistes definitives d'admesos/es i exclosos/es, la contractació del 
personal laboral, i així com contra les resolucions per les quals es declara no 



superat el període de prova, podran interposar potestativament recurs de 
reposició, davant del mateix òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes 
comptat des de la data de notificació de la present resolució. Si es fa això, no 
podrà interposar-se recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt 
expressament o hagi produït la seva desestimació per silenci. Transcorregut un 
mes sense que es notifiqui la seva resolució, s’entendrà el recurs desestimat 
per silenci administratiu i es podrà interposar recurs contenciós administratiu, 
davant el jutjat del contenciós administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos 
a comptar de la data de notificació expressa o en el termini de sis mesos 
comptats des del següent o aquell en que es produeixi l’acte presumpte. 
Per contra, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se directament 
davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. El termini per imposar 
aquest recurs serà de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
notificació de la present resolució, sens perjudici que pugui exercitar-se, en el 
seu cas, qualsevol altre recurs que s’estimi procedent. 
 
En el cas dels empleats/ades laborals es podrà presentar reclamació prèvia 
davant l’Ajuntament d’acord amb el que al efecte disposi la Llei de procediment 
laboral. 
 
Els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta 
d’òrgans col·legiats dependents de la presidència de la Corporació, s’ajustaran 
als criteris que s’estableixen a l’article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públicas.  
 
El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s'originin 
durant el desenvolupament del procés de selecció, i per a prendre els acords 
necessaris pel bon ordre del mateix. 
 
14. Legislació subsidiària 
 
En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que 
determini el reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de disposicions aplicables. 
 
També seran d'aplicació a aquestes bases les disposicions de les Ordres 
emeses per als diferents programes. 
 
 
ANNEX 
 
Temari General 
 
1.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: les 
fases del procediment administratiu. L’acte administratiu. Revisió dels actes 
administratius. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos 
administratius: recursos d'alçada, reposició i extraordinari de revisió.  
 



2.- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: els 
òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans 
col·legiats. 
 
3.- La protecció de dades a l’Administració Pública. Aspectes generals de la 
Protecció de Dades, en especial en l'àmbit tributari.  
 
4.- Administració electrònica i serveis a la ciutadania i entre administracions. 
Exposició de com són les principals pàgines web i seus electròniques de 
caràcter públic, i la seva relació de cooperació i d’intercanvi d’informació i de 
fitxers amb les entitats locals : Agència Estatal d’Administració Tributària – 
AEAT, Administració Oberta de Catalunya – AOC, ..., i d’altres. Oficines 
integrades d’atenció al públic : servei presencial i servei a distància i/o 
telemàtic. 
 
5.- Administració electrònica i gestió documental d’expedients. Registre 
d’entrada i de sortida de les diverses administracions públiques : cooperació i 
vinculació. Serveis telemàtics. Oficines integrades d’atenció al públic : servei 
presencial i servei a distància i/o telemàtic.  
 
6.- Ofimàtica, informàtica i serveis tecnològics : Tipus d’aplicacions i 
programaris més usuals, i d’altres utilitats i funcions avançades, com per 
exemple de Microsoft Office, Word, Excel, Acces, Publisher, ..., i d’altres. 
Característiques, generalitats, formats, finestres, vincles, gràfics i bases de 
dades. 
 
7.-  El sistema tributari a l’estat espanyol. La Llei General Tributària, La Llei 
d’Hisendes Locals, el Reglament General de Recaptació. La potestat 
reglamentària de les entitats locals. Les ordenances fiscals : Tipus, elaboració, 
tramitació, contingut i règim d’impugnació dels actes d’imposició i d’ordenació 
de tributs. L’establiment de recursos no tributaris. Ordenances fiscals de 
l’Ajuntament de Figueres : Indexació, presentació, contingut. 
 
8.- La relació jurídic tributària : concepte i elements. Fet imposable. Base 
imposable. Base liquidable. Mètodes de determinació. Tipus impositiu. Les 
exempcions, les reduccions i els beneficis fiscals : classes, tipologia, 
diferències i règim jurídic. La meritació. Subjectes passius i actius, contribuents 
i substituts. Els obligats a pagament. La representació. Els responsables : La 
subsidiarietat i la solidaritat. La successió. El domicili fiscal. D’altres domicilis i 
relacions. Obligats a pagament per deute de dret públic no tributàries. 
 
9.- El procediment sancionador tributari i la seva aplicació a les hisendes locals. 
L’element subjectiu en la comissió de la infracció tributària. Subjectes infractors. 
Principi de responsabilitat. Qualificació, criteris de quantificació, graduació de 
les infraccions i reduccions de les sancions. Les infraccions tributàries 
tipificades en la Llei General Tributària. Classificació de les infraccions i 
sancions tributàries.  Tipus i terminis. Separació dels òrgans instructors i dels 
responsables de dictar la resolució. Inici, instrucció i finalització. Tramitació 
abreujada. Tramitació conjunta. Els delictes contra la Hisenda Pública. 
 



10.-  La revisió dels actes de caràcter tributari en via administrativa. El recurs 
de reposició en l'àmbit tributari local. Objecte i naturalesa. Iniciació i tramitació. 
Suspensió de la execució de l’acte recorregut. Resolució.  Procediments 
especials de revisió. Nul·litat de ple dret, declaració de lesivitat, revocació, 
rectificació d’errades i devolució d’ingressos indeguts. 
 
Temari específic  
 
11.- La gestió recaptatòria de les entitats locals. Règim legal. Òrgans de 
recaptació de les entitats locals. Vinculació i/o integració en la Tresoreria 
Municipal. Entitats financeres col·laboradores amb la recaptació. D’altres 
entitats col·laboradores. 
 
12.- Quota i deute tributari. El pagament : terminis, mitjans, sistemes 
presencials, tecnològics i/o telemàtics, justificants, efectes i imputació de 
pagaments. Les garanties de pagament : Generals. La prelació. La hipoteca 
legal tàcita en general i a l’impost sobre béns immobles. D’altres hipoteques i 
drets reals en garantia dels crèdits amb la Hisenda Pública. Afecció i retenció 
de béns.  
 
13.- Ajornaments i fraccionaments : competència, sol·licituds, garanties, 
mesures cautelars, càlcul d’interessos. Actuacions per manca de pagament. 
D'altres formes d’extinció dels deutes. Prescripció, compensació, condonació i 
insolvència.  Les devolucions tributàries, les devolucions per ingressos 
indeguts, d’altres devolucions. 
 
14.- Recaptació en període voluntari : Terminis, quotes de venciment periòdic i 
notificació col·lectiva – padrons -, domiciliacions, d’altres sistemes tecnològics 
i/o telemàtics de pagament, i justificació del pagament en aquests darrers 
casos. Comptes restringides de la recaptació. Comptes corrents : que és l’IBAN 
i qué el BIC a nivell europeu. 
 
15.- Recaptació en període executiu : Terminis, certificació de descobert, títol 
executiu, la providència de constrenyiment, la seva notificació i la seva 
impugnació. Iniciació, efectes, els recàrrecs de constrenyiment i els interessos 
de demora.   
 
16.- Suspensió del procediment de constrenyiment. Execució de garanties. 
Diligència d’embargament. Pràctica d’embargaments. Concurrència 
d’embargaments. El concurs de creditors i els seus efectes envers el 
procediment de constrenyiment. El privilegi dels crèdits tributaris i la seva 
previsió a la normativa concursal. 
 
17.- Els quaderns o normes de l’Associació Espanyola de Banca – AEB : Què 
són i quina importància i utilització poden tenir en la recaptació Municipal. 
Especial menció als quaderns 19, 34, 60 i 63. Relació general de cooperació i 
d’intercanvi d’informació i fitxers amb les entitats locals. 
 
18.- Embargament de diners efectiu i/o en comptes corrents o de dipòsit oberts 
en entitats financeres. Embargament de crèdits o de valors realitzables a curt o 



a llarg termini. Què és el procediment 996 d’embargament de les entitats locals 
amb cooperació amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària – AEAT. 
Embargament de sous, salaris, pensions i retribucions anàlogues. Limitacions. 
 
19.- Embargament de béns immobles i dels drets que els afecten o limiten. 
Contingut de la diligència d’embargament. Anotació preventiva. Presentació i 
requisits. Incidències de les anotacions d’embargament presentades davant del 
Registre de la Propietat. 
 
20.- Embargament d’establiments mercantils i industrials. Embargament de 
metalls preciosos, antiguitats i béns de valor històric. Embargament de rendes. 
Embargament de béns mobles i semovents. Què és el Registre Mercantil 
Central i Provincial : quines informacions pot oferir en el procediment 
d’embargament. 
 
21.- Dipòsit dels béns embargats : dipositari, funcions, drets, deures i costos. 
Què és el Registre de Béns Mobles i les seves funcions. Anotacions 
d’embargament al registre de la Direcció General de Trànsit. Finalització de 
l’expedient de constrenyiment. Costes del procediment. Liquidació de costes. 
 
22.- Alienació dels diversos béns embargats. Valoració i fixació del tipus. Títols 
de propietat. Formació de lots i ordre d’alienació. Anuncis de subhasta i acords 
de venda. Procediment i desenvolupament de la subhasta. Diferències entre el 
precinte administratiu i el precinte judicial envers un vehicle. Alienació per 
concurs. Alienació mitjançant adjudicació directa. Competència. Adjudicació de 
béns i drets. Inscripció i cancel·lació de càrregues. Aixecament d’embargs. 
 
23.- Concepte de deutor fallit i de crèdit incobrable. Insolvències. Efectes de la 
baixa provisional i definitiva per insolvència. Revisió de fallits i rehabilitació de 
crèdits incobrables.  
24.- Terceries. Tipologia i procediment. Competència, forma, terminis i efecte 
de la interposició d’una terceria. Tramitació i resolució de la interposició d’una 
terceria. Efectes. 
 
25.- Reclamacions o recursos contra els actes dictats en la gestió recaptatòria 
de les entitats locals. Quan correspon suspendre el procediment de 
constrenyiment per presentació de recurs. Recurs de reposició. Recurs 
d’alçada. Procediments especials de revisió en l’àmbit recaptatori local. Recurs 
extraordinari de revisió. Reclamacions econòmic administratives. Recurs 
contenciós administratiu. 
 
26.- Els recursos de les hisendes locals. Principis de la tributació local. 
Delegació i col·laboració. Beneficis fiscals en la tributació local. 
 
27.- Les taxes de les entitats locals: Fet imposable. Supòsits de no subjecció i 
d’exempció. Subjectes passius i responsables. Quota. Meritació. En especial la 
taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o 



afectin a la generalitat o a una part important del veïnat (taxa 1,5). Diferència 
amb les prestacions patrimonials públiques de naturalesa no tributària. 
 
28.- L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU). Naturalesa i fet imposable. Supòsits de no subjecció. Exempcions. 
Subjectes passius. Base imposable. Tipus de gravamen. Quota íntegra i quota 
líquida. Meritació i gestió tributària. Últimes interpretacions jurisprudencials. 
Comprovació i inspecció de l'IIVTNU. 
 
29.- L’impost sobre béns immobles (IBI). Fet imposable i supòsits de no 
subjecció. Exempcions. Subjecte passiu. Afecció. Base imposable i base 
liquidable. Reducció a la base imposable per procediments de valoració 
cadastral. L’impost sobre béns immobles. Quota íntegra i quota líquida. Tipus 
de gravamen. Bonificacions obligatòries i obligacions potestatives. Meritació i 
període impositiu. Gestió tributària de l’IBI i gestió cadastral. 
 
30.- L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Naturalesa i fet 
imposable. Subjectes passius. Base imposable, quota i meritació. Gestió 
tributària de l’impost. Comprovació i inspecció de l'ICIO.  
 
31.- L’impost sobre activitats econòmiques (IAE). Naturalesa i fet imposable. 
Supòsits de no subjecció i exempcions. Subjecte passiu. Quota tributària i 
tarifes. Coeficients de ponderació i de situació. Bonificacions obligatòries i 
potestatives. El recàrrec provincial. Instrucció de l’IAE, contingut de les tarifes, 
exercici de l’activitat, concepte d’activitat econòmica. Comprovacio i inspecció 
de l'IAE 
 
32.- Disposicions generals i regulació de les actuacions i els procediments 
tributaris. Fonts del dret tributari. Ordenances Fiscals. Aplicació de les normes 
tributàries, àmbit temporal (vigència i retroactivitat) i àmbit espacial. 
Interpretació de les normes tributàries, qualificació, integració (analogia). 
Conflicte en l’aplicació de la norma tributària. Simulació o negoci simulat. 
 
33.- Normes comunes sobre actuacions i procediments tributaris. La capacitat 
d’obrar i representació. El domicili fiscal. Notificacions. La prova en l’àmbit 
tributari. Naturalesa i règim jurídic. Objecte, càrrega, mitjans i valoració de la 
prova. Presumpcions en matèria tributària. La prescripció. Règim legal. 
Terminis, còmput i interrupció. Prescripció del dret de l’administració a 
determinar el deute mitjançant liquidació. 
 
34.- La Gestió tributaria. Tipus de procediments. Terminis de resolució. La 
liquidació, declaracions i autoliquidacions. . Els interessos de demora. Els 
recàrrecs per declaració extemporània.  
 
35.- Procediment per a la rectificació d’autoliquidacions i declaracions, 
comunicació de dades i sol·licituds de devolució. Inici, tramitació i finalització. 
 
36.- Procediment d’inspecció, normativa, organització i competències.  El 
personal inspector, concepte, funcions, drets i deures. L’obligat tributari davant 
la inspecció, obligacions, capacitat d’obrar, representació legal i voluntària. 



Drets i garanties dels obligats tributaris. Facultats de la inspecció, examen de 
documentació, entrada i registre en finques i locals, compareixença de l’obligat 
tributari. 
 
37.- Inici del procediment de comprovació, formes i efectes de l’inici 
d’actuacions de comprovació. Desenvolupament del procediment de 
comprovació, durada, lloc i horari de les actuacions; mesures cautelars, tràmit 
d’audiència previ a les actes d’inspecció. 
 
38.- Documentació de les actuacions inspectores, comunicacions, diligències i 
informes en les actuacions inspectores. Actes d’inspecció, concepte, classes , 
requisits, contingut i formalització. Formes de finalització del procediment 
inspector i liquidacions. 
 
39.- La comptabilitat mercantil. El Pla general de comptabilitat. Eficàcia 
probatòria. Comptes anuals. Verificació, auditoria i dipòsit dels comptes. 
 
40.- Procediment de comprovació limitada, inici, tramitació i finalització. Efectes 
de la regularització. Designació de pèrits. 
 
Segon. Convocar les proves de selecció per a la creació d’una borsa de treball 
de tècnic/a mitjà/ana en gestió tributària per cobrir possibles necessitats de 
caràcter temporal i/o vacants segons les bases relacionades.  
 
Tercer. Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que es realitzi els actes i gestions 
que calguin per a l’execució dels acords anteriors. 
 


