
TEMARIS GENERALS PER A LES CONVOCATÒRIES PER A LA PROVISIÓ 

DEFINITIFA DE PLACES MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PEL TORN 

LLIURE. 

TEMARI SUBGRUP A1 

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, principis generals, drets i deures 

fonamentals. 

2. Organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes. L’Estatut d’autonomia de 

Catalunya: estructura, continguts essencials i principis fonamentals. 

3. Organització territorial de l’Estat: el municipi i la seva regulació jurídica. Organització i 

competències. Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Viladecans. 

4. Principis d’actuació de l’administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, 

desconcentració i coordinació. 

5. Fonts de dret públic. La Llei: classes. El Reglament: concepte i classes. 

6. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. 

7. L’acte administratiu: la motivació i la forma. 

8. El procediment administratiu: principis generals i fases. 

9. La revisió dels actes en via administrativa: revisió d’ofici i els recursos administratius. El 

recurs contenciós administratiu. 

10. La contractació al sector públic: principis bàsics de la Llei de contractes del sector 

públic. 

11. La contractació al sector públic: classificació dels contractes. Execució i extinció. 

12. La selecció del contractista: procediments d’adjudicació. 

13. El Servei públic: formes de gestió dels serveis públics locals. 

14. El pressupost municipal: concepte i estructura. 

15. El pressupost municipal: procediment elaboració i aprovació. Les bases d’execució. 

16. Personal al Servei de les entitats locals: classes. 

17. Drets i deures del personal al Servei de les entitats locals. 

18. Pla local de Viladecans per la igualtat de gènere i els drets del col.lectiu LGTBI 2017-

2021: Pla d’accions. 

 

TEMARI SUBGRUP A2 

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, principis generals, drets i deures 

fonamentals. 

2. Organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes. L’Estatut d’autonomia de 

Catalunya: estructura, continguts essencials i principis fonamentals. 

3. Organització territorial de l’Estat: el municipi i la seva regulació jurídica. Organització i 

competències. Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Viladecans. 

4. Principis d’actuació de l’administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, 

desconcentració i coordinació. 

5. Fonts de dret públic. La Llei: classes. El Reglament: concepte i classes. 

6. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. 



7. El procediment administratiu: principis generals i fases. 

8. La revisió dels actes en via administrativa: revisió d’ofici i els recursos administratius. El 

recurs contenciós administratiu. 

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

públic. 

10. La contractació al sector públic: classificació dels contractes. Execució i extinció. 

11. El pressupost municipal: concepte i estructura. 

12. Personal al Servei de les entitats locals: classes. 

13. Pla local de Viladecans per la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBI 2017-

2021. Pla d’accions. 

TEMARI SUBGRUP C1 

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, principis generals, drets i deures 

fonamentals. 

2. Organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes. L’Estatut d’autonomia de 

Catalunya: estructura, continguts essencials i principis fonamentals. 

3. Organització territorial de l’Estat: el municipi i la seva regulació jurídica. Organització i 

competències. Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Viladecans. 

4. Principis d’actuació de l’administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, 

desconcentració i coordinació. 

5. Fonts de dret públic. La Llei: classes. El Reglament: concepte i classes. 

6. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. 

7. Els ciutadans davant l’administració: drets i col.laboració. 

8. El procediment administratiu: principis generals i fases. 

9. El pressupost municipal: concepte i estructura. 

10. Pla local de Viladecans per la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBI 2017-

2021. 

TEMARI SUBGRUP C2 (EXCEPTE PERSONAL D’OFICIS I POLICIA LOCAL) 

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, principis generals, drets i deures 

fonamentals. 

2. Organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes. L’Estatut d’autonomia de 

Catalunya: estructura, continguts essencials i principis fonamentals. 

3. Organització territorial de l’Estat: el municipi i la seva regulació jurídica. Organització i 

competències. Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Viladecans. 

4. Principis d’actuació de l’administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, 

desconcentració i coordinació. 

5. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. 

6. Els ciutadans davant l’administració: drets i col.laboració. 

7. El procediment administratiu: principis generals i fases. 

8. El pressupost municipal: concepte i estructura. 

9. Pla local de Viladecans per la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBI 2017-

2021. Pla d’accions. 

 



 

TEMARI CONVOCATÒRIES CATEGORIA SUBALTERN 

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, principis generals, drets i deures 

fonamentals. 

2. Organització territorial de l’Estat: el municipi i la seva regulació jurídica. Organització i 

competències. Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Viladecans. 

3. Els ciutadans davant l’administració: drets i col.laboració. 

 

LLIBRES RECOMANATS 

 

TOTS SON DE L’EDITORIAL MAD 

 ADMINISTRATIVOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES (Volumen general 1 y 

Volumen general 2). 

 ADMINISTRATIVOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES (Test Temario General y 

Supuestos Prácticos). 

 SUBALTERNO CORPORACIONES LOCALES (Temario Práctico y Simulacro Examen) 

 POLICIA LOCAL (Test de Temario General). 

Aquests llibres són una guia per ajudar-vos en la preparació de les oposicions, tingueu en 

compte que aquesta situació, no vol dir que d'aquí surti l'elaboració de les proves. 

Així mateix tingueu en compte l'actualització dels temes del mateix, ja que sembla ser, que la 

Llei de procediment administratiu comú no està actualitzada. 

 


