
TEMARI categoria – TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET: 

ÀMBIT 5: 

1. El Tribunal Constitucional: naturalesa, composició i funcions. Els procediments de declaració
d'inconstitucionalitat. El recurs d'empara. Els conflictes constitucionals. El conflicte en defensa de
l'autonomia local.

2. Les fonts del dret administratiu. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària i
els seus límits. Procediment d'elaboració. El control de la potestat reglamentària.

3. El dret de la Unió Europea: concepte i característiques. Les fonts del dret de la Unió Europea:
tractats originaris, reglaments, directives i decisions. Altres fonts. Relacions del dret comunitari
amb el dret intern.

4. Marc normatiu i classes d'entitats del sector públic. Les autoritats administratives independents.
Els organismes autònoms. Les entitats públiques empresarials. Les societats mercantils. Els
consorcis.

5. L'administració local: regulació constitucional. Entitats que la integren. Règims especials. La
suficiència financera. La garantia constitucional de l'autonomia local: significat, contingut i límits.
La Carta Europea d'Autonomia Local.

6. El sistema de fonts del dret local. Regulació bàsica de l'Estat i normativa de les comunitats
autònomes en matèria de règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local.
La potestat normativa de les entitats locals i principis de bona regulació. Ordenances i reglaments.
El reglament orgànic. Procediment d'elaboració i publicitat.

7. Delictes contra l'Administració pública. Prevaricació dels funcionaris públics i altres
comportaments injustos. Abandonament de destí i omissió del deure de perseguir delictes.
Desobediència i la denegació d'auxili. Infidelitat en la custòdia de documents i la violació de
secrets.

8. El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics.
Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim
disciplinari Els instruments planificadors dels recursos humans, en especial plans d'ocupació,
ofertes d'ocupació pública i registres de personal. L'accés a l'ocupació pública. La selecció de
personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció
interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera
professional. Les situacions administratives Els instruments d'ordenació de l'ocupació pública, en
especial relacions de llocs de treball. Agrupació i classificació del personal funcionari.

9. La representació dels empleats públics locals. La negociació col•lectiva de les condicions de
treball del personal funcionari i laboral de l'administració local: legitimació i àmbit material. Acords
i pactes de condicions del personal: naturalesa, i efectes.

10. La sentència en el procés contenciós administratiu. Execució provisional i definitiva de les
sentències. Suspensió i no execució de les sentències. Recurs d'apel•lació. Recurs de cassació:
resolucions contra les qual és procedent, motius del recurs, tramitació i efectes. Recurs de revisió.




