
TEMARIS GENERALS PER A LES PLACES DE MODALITAT CONC URS OPOSICIÓ 
LLIURE  

 
 
PLACES  DE GRUP A1 I A2, (EXCEPTE TÈCNICS D’ADMINIS TRACIÓ GENERAL 
DE GRUP A1) 
 
 
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, principis generals, drets i deures fonamentals 

dels espanyols.  
2. Organització territorial de l’Estat (I): Les comunitats autònomes. L’Estatut d’autonomia de 

Catalunya: estructura, continguts essencials i principis fonamentals. La Generalitat: 
competències exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives. 

3. Organització territorial de l’Estat (II): El municipi i la seva regulació jurídica. Organització 
i competències. Menció especial al Reglament orgànic municipal (ROM) de l’Ajuntament 
de Mataró. 

4. L’Administració pública: principis d’actuació a l’Administració pública: eficàcia, jerarquia, 
descentralització, desconcentració i coordinació.  

5. Submissió de l’Administració a la llei i al dret: Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. 
El Reglament: concepte i classes. 

6. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. La motivació i la forma . 
7. El procediment administratiu: principis generals. Les fases del procediment administratiu. 
8. La revisió dels actes en via administrativa: Revisió d’ofici; els recursos administratius. El 

recurs contenciós administratiu.  
9. La contractació al sector públic: principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic. 

Classificació dels contractes. Execució i extinció. 
10.  La selecció del contractista: procediments d'adjudicació. 
11. El servei públic: Formes de gestió dels serveis públics locals. 
12. El pressupost municipal: Concepte, estructura i regulació. 
13. Els bens de les entitats locals: el domini públic, ús i utilització. Els bens patrimonials. 
14. Hisenda local: ingressos i despeses. Les ordenances fiscals. 
15. Personal al servei de les corporacions locals: classes. La selecció del personal al servei de 

les entitats locals. Drets i deures dels funcionaris i personal laboral. 
 
 
PLACES DE GRUP C1 I C2 (EXCEPTE PERSONAL D’OFICIS) 
 
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, principis generals, drets i deures fonamentals 

dels espanyols.  
2. Organització territorial de l’Estat (I): Les comunitats autònomes. L’Estatut d’autonomia de 

Catalunya: estructura, continguts essencials i principis fonamentals. La Generalitat: 
competències exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives. 

3. Organització territorial de l’Estat (II): El municipi i la seva regulació jurídica. Organització 
i competències.  

4. L’Administració pública: principis d’actuació a l’Administració pública: eficàcia, jerarquia, 
descentralització, desconcentració i coordinació.  

5. Submissió de l’Administració a la llei i al dret: Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. 
El Reglament: concepte i classes. 

6. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. La motivació i la forma . 
7. Els ciutadans davant l’Administració: drets i col·laboració. 
8. El procediment administratiu: principis generals. Les fases del procediment administratiu. 
9. Els recursos administratius: Objecte i classes. 
10. El pressupost municipal: Concepte, estructura i regulació. 
 


