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TEMARI

1.-

Antecedents

històrics

i

marc

constitucional

i

estatutari

de

l’Administració local de Catalunya.
2.-

El Municipi.

3.-

La Comarca.

4.-

La Provincía.

5.-

El fenòmen metropolià i altres ens locals voluntaris.

6.-

El règim dels actes i dels acords de les entitats locals.

7.-

Participació ciutadana en la vida local.

8.-

Les formes de gestió dels serveis públics locals.

9.-

La contractació a l’Administració Local.

10.- Competències locals en matèria de medi ambient.
11.- Planejament territorial: Principis Generals i Normativa Vigent a
Catalunya. Plans territorials generals i parcials. Relacions entre
planejament territorial i planejament urbanístic.

12.- La Funció pública urbanística i la seva evolució legislativa a l’Estat
espanyol i a Catalunya.
13.- Dret de propietat i dret urbanístic.
estatutàries.

Competències

estatals

i

Panoràmica de l’evolució de la jurisprudència

constitucional.
14.- Les administracions amb competències urbanístiques a Catalunya:
Generalitat, entitats locals i les entitats urbanístiques especials.
15.- Règim urbanístic del sol. Classificació del sol: Urbà, urbanitzable i no
urbanitzable.
16.- Figures de planejament urbanístic, plans directors, plans d’ordenació
urbanística, normes de planejament. Programes d’actuació urbanística
municipal. Plans parcials. Plans especials. Plans de millora urbana.
17.- Procediment d’aprovació dels plans urbanístics. Especial referència al
silenci administratiu positiu.
18.- Responsabilitat patrimonial de l’Administració en matèria urbanística.
19.- La

gestió

urbanística.

Sistemes

d’actuació:

Reparcel.lació

i

expropiació.
20.- La intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sol. Les llicencies
urbanístiques. La protecció de la legalitat urbanística.

