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SUPÒSIT PRÀCTIC DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LA 
CATEGORIA DE TÈCNICS DE GRAU MITJÀ  (GRUP A2) SERVEIS ECONÒMICS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
I ELS SEUS ENS DEPENDENTS 

 

 

 

  



2 
 

1. El Departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona necessita licitar la renovació de 

l’enllumenat públic exterior del municipi de Vilapoble i amb les següents dades econòmiques: 

1. Valor estimat del contracte: 130.500 euros, IVA no inclòs 

2. Pressupost base de licitació:  

a. 130.500 euros 

b. IVA: 27.405 euros 

c. TOTAL: 157.905 euros 

1.A. D’acord amb la Llei de contractes del sector públic, quin és el tipus de contracte?  (0,5 Punts) 

 Contracte d’obres segons article 13 i annex I de la LCSP 

1.B. D’acord amb la Llei de contractes del sector públic, quin/s és/són el tipus de procediment/s de 

contractació que es poden tramitar? (0,5 Punts) 

- Procediment obert article 131.2 i 156 LCSP (0,375 P.)  

- Procediment obert simplificat article 159.1 LCSP (0,375 P.) 

2. L’Expedient de contractació de la renovació de l’enllumenat té abast plurianual amb la següent 

distribució: 

Any Import 

2021 110.533,50 

2022 47.371,50 

TOTAL 157.905,00 

 

A l’inici de la tramitació de l’expedient, l’estat d’execució del pressupost de despeses del Departament de 

Medi Ambient és el que es detalla a continuació: 

Org. Pro. Eco. Descripció 
Crèdits 
inicials 

Crèdits disponibles 
Crèdits per 
vinculació 

500 1700 21001 Manteniment infraestructures per a la prevenció incendis 50.000,00 27,00 16.836,00 

500 1700 22103 Subministrament combustible i carburants Medi Ambient 4.000,00 3.015,00 16.836,00 

500 1700 22104 Subministrament de vestuari Medi Ambient 1.200,00 200,00 16.836,00 

500 1700 22199 Subministraments diversos Medi Ambient 11.000,00 5.000,00 16.836,00 

500 1700 22706 Estudis i treballs tècnics Medi Ambient 140.000,00 8.594,00 16.836,00 

500 1700 45398 A Universitat Girona - Control biològic espècies invasores 30.000,00 0,00 0,00 

500 1700 46224 Ajuts a ajuntaments campanyes sensibilització ambiental 4.800,00 0,00 0,00 

500 1700 62300 Adquisició material electrònic de camp Medi Ambient 500,00 500,00 78.000,00 

500 1651 62601 Inversió en millora enllumenat públic  97.905,00 97.905,00 97.905,00 

500 1700 63100 Treballs forestals de millora de finques de la Diputació 27.500,00 27.500,00 78.000,00 

500 1706 63600 Equipament informàtic - Projecte COOPEREM 0,00 0,00 78.000,00 

500 1700 65000 Inversió en infraestructures per a altres ens prev. incendis 50.000,00 50.000,00 78.000,00 

TOTAL   416.905,00 192.741,00  

 

Les aplicacions pressupostàries amb ingressos afectats no comparteixen el crèdit disponible atès que es 

vinculen en sí mateixes.  

El Departament de Sostenibilitat de la Generalitat notifica a la Diputació l’acord mitjançant el qual es 

compromet a finançar la renovació de l’enllumenat públic per l’import de 40.000 euros i  el seu pagament 

es realitzarà en la seva totalitat a l’exercici 2021.  

 



3 
 

 

2.A. D’acord amb els antecedents exposats, es disposa de crèdit pressupostari per a tramitar l’expedient 

de licitació de la inversió de millora de l’enllumenat públic per a l’anualitat 2021? Raona la resposta (0,5 

Punts) . 

No es disposa de crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 320 1651 62601 Inversió millora enllumenat 

públic atès que està vinculada en sí mateixa (97.905 euros disponibles per aplicació i per vinculació) 

respecte l’import total a licitar amb càrrec el 2021 (110.533,50 euros) 

2.B.  I per a l’anualitat 2022? (0,5 Punts) 

L’autorització o la realització de la despesa de caràcter plurianual se subordina al crèdit que per a cada 

exercici autoritzin els respectius pressupostos (art. 174.1 TRLHL) 

Artículo 174. Compromisos de gasto de carácter plurianual. 

1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para 

cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. 

2.C. Quina fase del pressupost d’ingressos es correspon amb la notificació de l’acord de la Generalitat? 

(0,5 Punts) 

Compromís d’ingrés: Coneixement d’una aportació o un compromís en ferm d’aportacions d’entitats o 

persones físiques o jurídiques. 

2.D. Quin tipus de modificació de crèdit s’ha de tramitar amb la subvenció rebuda de la Generalitat ? 

(0,5 Punts) 

Expedient de generació de crèdit 

2.E. Quin tipus d’actuació de control ha de realitzar la Intervenció en la modificació de crèdit? (0,5 Punts) 

Informe de control financer permanent no planificable  (article 32.1.d RCIL i art. 4.1.b RD 128/2018) 

2.F. Com es pot  fer el seguiment i control comptable de l’execució de la subvenció rebuda de la 

Generalitat i de l’execució de la despesa de millora de l’enllumenat públic? (0,5 Punts) 

Amb la creació d’un Projecte de despesa amb finançament afectat durant el seu període d’execució 2021-

2022. 

3. Per al desenvolupament del projecte, el departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona 

necessita contractar a una persona de perfil administratiu.  

Per aquest motiu, el departament de Recursos Humans comença els tràmits de preparació d’una 

convocatòria de personal administratiu laboral temporal. La convocatòria de personal segueix tots els 

tràmits administratius corresponents i és fiscalitzada favorablement per part de la Intervenció. En data 1 

de març es publica la convocatòria al butlletí oficial corresponent. 

En data 20 d’abril, una vegada realitzat tots els exàmens del procés selectiu, la convocatòria es resolt per 

part del Tribunal de selecció amb la proposta de nomenament de l’aspirant Josep Sallín per haver estat la 

persona que ha superat el procés amb major puntuació.  

Per a la tramitació de la resolució de nomenament, el Departament de RRHH ha seguit tots els tràmits 

exigits en un expedient d’aquestes característiques. La proposta de nomenament no s’ha enviat al 

Departament d’Intervenció. En data 22 d’abril, la proposta de nomenament s’eleva a resolució de 

nomenament i amb efectes de la contractació a partir del dia 23 d’abril. 

En data 29 d’abril, el departament de Recursos Humans tramita l’expedient de la nòmina del treballador 

Josep Sallín, existint crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses, els document de la nòmina 
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s’ajusta a la norma d’aplicació i identifica el creditor, l’import i la prestació i la proposta de reconeixement 

de la nòmina es dirigeix a l’òrgan competent. Tenint en compte que la Diputació de Girona té aprovat un 

règim de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics i que els requisits a comprovar en la fiscalització 

prèvia de la proposta del reconeixement de l’obligació de la nòmina són els següents i amb la informació 

donada en els apartats anteriors: 

1.  ÀREA DE PERSONAL  

1.4  Expedients de nòmines de retribucions del personal  

1.4.1  Nòmines de retribucions del personal (fase O) 

A.  Requisits bàsics generals  

A.1  
Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es 

proposa.  

A.2 Que la despesa es genera per un òrgan competent.  

A.3  
Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s'escau, fiscalitzades favorablement, llevat que 

l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament.  

A.4  
Que els documents justificatius del reconeixement de l'obligació s'ajusten a la norma d'aplicació i 

identifiquen el creditor, l'import i la prestació o altra causa del reconeixement. 

 

3.A. A la vista dels antecedents anteriors, quin serà el resultat de la fiscalització prèvia de la nòmina i 

les seves conseqüències? (0,5 Punts) 

El resultat de la fiscalització seria un informe d’intervenció d’omissió de la funció interventora per la 

manca de fiscalització de la fase D, atès que la fiscalització de la disposició de la despesa és subjecte a 

fiscalització prèvia segons article 7.1.a.  

Conseqüències: no es podrà procedir al reconeixement de la nòmina fins que sigui resolta l’omissió.  

3.B És delegable la competència de resolució del procediment de discrepància? (0,25) 

No, segons article 15.3 RCIL 

3.C Quin és el procediment administratiu a seguir per a l’adopció de requisits addicionals en un règim 

de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics? Per a la determinació d’aquests requisits addicionals, 

quins criteris s’han de tenir en compte? (0,25) 

De conformitat amb l’article 13.2.c del RCIL, caldrà elaborar una proposta d’acord dirigit al Ple, previ 

informe de control financer no planificacble de l’òrgan interventor.. 

Per a la determinació d’aquests criteris addicionals s’atendrà a la norma reguladora aplicable en cada cas, 

assegurant l’objectivitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte en les actuacions públiques.  

3.D Quin seria el règim de fiscalització que hauria de dur a terme la corporació en el cas que no s’hagués 

adoptat l’acord de la fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics? (0,25) I quin seria el procediment 

aplicable per a l’adopció d’aquest règim? (0,25) 

FIscalització limitada prèvia plena que és el règim general de fiscalització, article 13.3 RCIL. 

No seria necessari adoptar cap tipus de procediment pel cas d’una fiscalització plena ja que és el 

procediment per defecte, sinó que l’acord cal adoptar-lo en el cas de l’adopció del règim de fiscalització 

limitada prèvia que és l’excepció. 
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3.E. Quina fase de gestió del pressupost de despeses es correspon amb la convocatòria del procés de 

selecció? (0,25 Punts) 

Fase A, Autorització de la despesa (ART. 54 RD 500/1990) 

3.F. Quina fase de gestió del pressupost de despeses es correspon amb el nomenament del Sr, Josep 

Sallín? (0,25 Punts) 

Fase de compromís i disposició de la despesa 

Adquirim un compromís amb un tercer, per tant, és un acte administratiu amb rellevància jurídica i la 

despesa passa a cer certa i determinada. Article 56 RD 500/1990.  

4.  En data 1 de maig s’adjudica el contracte l’enllumenat públic exterior del municipi de Vilapoble pel 

mateix import que el pressupost base de licitació,  l’execució del qual finalitza a 30 de setembre. A data 1 

d’octubre l’obra ja està finalitzada i el responsable del contracte procedeix a concretar amb el contractista 

l’acta de recepció del contracte pel dia 3 d’octubre.  

El departament de Medi Ambient el dia 7 d’octubre remet a la intervenció l’expedient de contractació per 

a la fiscalització de la certificació final d’obra aprovada per l’òrgan competent i no es disposa de crèdit 

suficient pel reconeixement de l’obligació d’aquesta certificació.  

4.A. Quina actuació de control ha de realitzar la Intervenció en l’acta de recepció del contracte ? (0,5 

Punts) 

Actua a raó de la funció interventora en la comprovació material de la inversió, article 20 RCIL i Disposició 

addicional tercera LCSP. 

4.B. Quin seria el resultat de l’actuació d’Intervenció prèvia de la certificació final d’obra i quines 

conseqüències tindrà? (0,5 Punts) 

 Art. 216 TRLRHL 

 Art. 12 RCIL 

Atès que no hi ha crèdit s’hauria de fer un reparament. 

Les conseqüències del reparament són la suspensió del procediment i la remissió del informe al centre 

gestor o òrgan que tramiti l’expedient perquè aquest ho subsani. Si el centre gestor no accepta el 

reparament pot plantejar una discrepància davant al ple perquè aquest resolgui la discrepància en base 

els dos informes i es pugui continuar amb el procediment. 

5. A 31 de desembre de 2020 l’Ajuntament de Vilapoble presenta a 31 de desembre de 2020 el següent 

estat de liquidació: 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Capítol 
 Previsions 

inicials 
 Mod. de crèdit 

 Previsions 
definitives 

 Drets 
reconeguts 

nets 

 Drets 
recaptats 

 Dev. ingressos 
indeguts 

 Recaptació 
neta 

 Pendent 
cobrament 

Cap.3 431.650,00 0,00 431.650,00 298.935,93 255.903,60 258,00 255.645,60 43.290,33 

Cap.4 2.764.077,00 0,00 2.764.077,00 2.761.751,60 2.761.751,60 0,00 2.761.751,60 0,00 

Cap.5 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap.8 3.000,00 379.318,46 382.318,46 2.000,04 2.000,04 0,00 2.000,04 0,00 

 Total 3.198.777,00 379.318,46 3.578.095,46 3.062.687,57 3.019.655,24 258,00 3.019.397,24 43.290,33 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 



6 
 

Capítol  Crèdits inicials  Mod. de crèdit 
 Crèdits 

definitius 
 Despesa 

autoritzada 
 Despesa 

compromesa 
 Obligacions 
reconegudes 

 Pagaments 
líquids 

 Pendent 
pagament 

Cap.1 2.854.217,00 6.755,00 2.860.972,00 2.727.302,25 2.727.302,25 2.727.302,25 2.727.302,25 0,00 

Cap.2 302.750,00 119.093,73 421.843,73 347.084,51 340.466,91 243.755,08 237.718,43 6.036,65 

Cap.3 10,00 0,00 10,00 1,24 1,24 1,24 1,24 0,00 

Cap.4 5.700,00 0,00 5.700,00 2.806,23 2.505,41 2.505,41 2.505,41 0,00 

Cap.6 33.100,00 253.469,73 286.569,73 199.520,70 171.465,64 68.498,23 68.498,23 0,00 

Cap.8 3.000,00 0,00 3.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 

 Total 3.198.777,00 379.318,46 3.578.095,46 3.276.914,93 3.241.941,45 3.042.262,21 3.036.225,56 6.036,65 

 

5.A. Calcula l’import de les obligacions reconegudes corrents, de capital i  financeres (0,5 Punts) 

OO.RR corrents 2.973.563,98 

    

OO.RR de capital 68.498,23 

    

OO.RR. financeres  200 

    

TOTAL 3.042.262,21 
 

5.B. Calcula l’Estabilitat pressupostària i tenint en compte els ajustos que es concreten tot seguit (0,5 

Punts) 

Ajustos al saldo pressupostari en termes SEC Import 

Ajust per recaptació d'ingressos capítols 1-3 -39.263,38 

Despeses realitzades en l'exercici pendents 
d'aplicar a pressupost  

-40.004,10 

 

Ingressos no financers 
Drets reconeguts 

nets 

3. Taxes, preus públics i altres ingressos 298.935,93 

4. Transferències corrents 2.761.751,60 

1. Total ingressos no financers 3.060.687,53 

      

Despeses no financeres 
Obligacions 

reconegudes netes 

1. Despeses de personal 2.727.302,25 

2. Despeses en béns corrents i serveis 243.755,08 

3. Despeses financeres 1,24 

4. Transferències corrents 2.505,41 

6. Inversions reals 68.498,23 

7. Transferències de capital 0,00 

2. Total despeses no financeres 3.042.062,21 
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3. SALDO PRESSUPOSTARI (1 - 2) 18.625,32 

      

Ajustos al saldo pressupostari en termes SEC Import 

1.    Ajust per recaptació d'ingressos capítols 1-3 -39.263,38 

13.  Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost (compte 413 segons Ordre HAC/1364/2018) 

-40.004,10 

4. Total ajustos al saldo pressupostari en termes SEC -79.267,48 

      

5. Ajustos per operacions internes 0,00 

      

CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT (3 + 4 - 5) -60.642,16 

 

5.C. Interpreta el resultat i les seves conseqüències i/o actuacions a dur a terme (0,5 Punts) 

Necessitat de finançament  

No obstant, atès que per acord de consell de ministres de 6 d’octubre de 2020 (aprovat per Congrés dels 

Diputats de 20 d’octubre de 2020) s’han suspès les regles fiscals, no és necessari aprovar un Pla econòmic 

financer. 

 

 

⑥ L’import de les previsions d’ingressos del capítol 9 “passius financers” del pressupost de l’exercici 2021 

és d’ 1.800.000 euros. 

(Puntuació total 1,5 Punts) 

6.A. Dins de l’exercici 2021, la Diputació vol concertar una operació d’endeutament a termini de 5 anys 

per finançar obres de millora de la xarxa de carreteres de la Diputació de Girona. És possible concertar 

aquesta operació d’endeutament tenint en compte la  finalitat per la que està prevista? Indica 

breument el motiu. (0,5 Punts) 

Si es pot concertar l’operació.  

Atenent a la seva naturalesa econòmica, les despeses en obres d’arranjament d’un edifici municipal es 

considera una despesa de capital, que s’aplica al capítol 6 del pressupost de despeses (inversions), i 

d’acord amb l’article 49.1 del TRLRHL, les entitats locals poden accedir al crèdit privat a llarg termini pel 

finançament de les seves inversions 

6.B. Qui és l’òrgan competent per aprovar l’operació d’endeutament? (0,25 Punts) 

L’òrgan competent per poder aprovar l’operació d’endeutament serà el president en cas que en l’import 

acumulat pel conjunt d’operacions, no superi el 10% dels recursos corrents del pressupost aprovat.  Si 

supera el 10% serà el ple en majoria simple qui haurà d’aprovar la concertació de l’operació. 

 

6.C. L’operació està subjecte al principi de prudència financera? Raona la resposta breument (0,25 

Punts) 

Si que esta subjecte al principi de prudència, D’acord amb l’article 48 bis del TRLRHL 

6.D. L’1 de juliol de 2021 es formalitza l’operació d’endeutament. Les característiques principals són: 
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Import: 1.800.000 euros 

Termini 5 anys 

Amortització de capital constant 

Sense carència d’amortització ni d’interessos 

Liquidacions trimestrals vençudes 

Tipus d’interès nominal anual 0,10% 

Calcula l’import de la primera liquidació (amortització i interessos)(0,25 Punts) 

Amortització: 90.000,00 euros 

Interessos: 450,00 euros 

6.E. De quina manera afecta aquesta operació al pla de disposició de fons de la Diputació de Girona. 

Raona la resposta . (0,25 Punts) 

No afecta aquesta operació al pla de disposició de fons. 

El Pla de disposició s’estableix criteris de prioritat en l’ordenació dels pagament i té caràcter normatiu.  

Prioritats de pagament establertes a la legislació: 

1. Deute públic (article 135 CE) 

2. Despeses de personal 

3. Obligacions contretes en exercicis anteriors.  

 

 

 

 

 

 

 

1a 1b 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 3d 3e 3f 4a 4b 5a 5b 5c 6a 6b 6c 6d 6e Tot 

0,500 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,250 0,250 0,50 0,250 0,250 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,250 0,250 0,250 0,250 10,00 

 

 


