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Procés de selecció per a la provisió mitjançant el sistema de concurs oposició lliure 
per a la cobertura en règim d’interinatge, del lloc de treball d’Interventor/a municipal de 
la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (BOPB 
26/10/2021)

En relació a la consulta realitzada per una de les persones aspirants en aquest procés de 
selecció i per donar la màxima transparència, s’informa que:

Per a la realització de la prova pràctica, descrita a la base 7.2, es poden portar aquells textos 
legals que es consideri convenient per part de la persona aspirant i en el format que consideri 
més adient, sempre que no contingui anotacions ni siguin textos comentats.

No  obstant,  com  a  orientació  a  les  persones  aspirants,  i  sense  que  això  condicioni  el  
contingut de les proves, els textos legals més rellevants serien els següents:
 
•         Llei 7/1985 reguladora de les bases del Règim Local
•         Reial decret legislatiu 781/1986 Text refós disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local
•         Decret legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya
•         Reial decret legislatiu 2/2004 Text refós Hisendes Locals
•         Llei Orgànica 2/2012 estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
•         l’Ordre ECF/138/2007 sobre procediments  en matèria  de tutela  financera dels  ens 
locals
•         Llei 9/2017 Contractes del Sector Públic
•         Reial decret 424/2017 règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic  
Local.
•         Llei 38/2003 General de Subvencions
•         Llei 39/2015 Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
•         Llei 47/2003 General Pressupostària
•         Reial decret 500/1990 desenvolupament del títol sisè capítol primer Llei 39/1988
•         Decret 179/1985, reglament d’obres activitats i serveis

Sant Vicenç dels Horts, a data de la signatura electrònica

8b1d5d09-6dec-46b8-9327-bbd92447d44a
Es pot verificar a www.svh.cat/cove
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