
TEMARI categoria – TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET: 

ÀMBIT 2: 

1. Règim de sessions i acords dels òrgans col•legiats de govern local. Actes, certificacions,
comunicacions, notificacions i publicació dels acords. L'administració electrònica.

2. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes
administratius. L'eficàcia dels actes. Nul•litat i anul•labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici.
Recursos administratius. El procediment administratiu comú. Les fases del procediment.
L'ordenació i la instrucció del procediment. La tramitació simplificada del procediment
administratiu comú. La finalització del procediment: formes. El contingut de la resolució. La
terminació convencional. El desistiment, la renúncia i la caducitat.

3. L'obligació de resoldre per part de l'administració i el règim del silenci administratiu.
L'autotutela de l'administració. L'execució forçosa dels actes administratius: mitjans i principis
d'utilització.

4. La responsabilitat patrimonial de l'administració pública: evolució i règim actual. Principis i
indemnització. Responsabilitat concurrent de les administracions públiques. Responsabilitat de
dret privat. Responsabilitat de les autoritats i del personal. La responsabilitat per actes dels
contractistes i els concessionaris que causen dany a tercers.

5. Els contractes del sector públic: àmbit objectiu i subjectiu. Delimitació i regulació dels tipus
contractuals. Contractes administratius i contractes privats; jurisdicció. La doctrina dels actes
separables. El recurs especial en matèria de contractació.

6. Actuacions preparatòries del contractes del sector públic. Classes d'expedients de contractació,

plecs i altre informació. La selecció del contractista i l'adjudicació del contracte: procediments, 
formes i criteris d'adjudicació. Garanties. Notificació, formalització i publicitat del contracte. 

7. Efectes, compliment, modificació, suspensió i extinció dels contractes administratius. Menció a
la cessió dels contractes i la subrogació. La contractació pública social a l Ajuntament de
Barcelona.

8. Les formes d'activitat administrativa de les entitats locals. L'activitat de foment: especial
referència a les subvencions. L'activitat de policia: la intervenció administrativa local en l'activitat
privada, en particular principis i mitjans. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La
declaració responsable i la comunicació prèvia.

9. Exercici d'activitats econòmiques per les entitats locals i la reserva de serveis. L'activitat de
prestació de serveis públics en les entitats locals: concepte, establiment, prestació i supressió.
Les formes de gestió dels serveis públics locals. Les formes de gestió directa.

10. Gestió indirecta dels serveis públics locals: les concessions, concepte, naturalesa i elements.
Potestats de l'administració pública. Drets i obligacions del concessionari. Relacions del
concessionari amb els usuaris. Extinció de les concessions. Els consorcis.




