
 SUPÒSIT PRÀCTIC DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE 

TREBALL DE TÈCNICS DE GRAU MITJÀ  (GRUP A2) SERVEIS ECONÒMICS DE LA DIPUTACIÓ DE 

GIRONA I ELS SEUS ENS DEPENDENTS 

(Versió amb respostes) 

Enunciat  

L’ajuntament del municipi de QWERTY té 10.000 habitants, 5.000.000 € de pressupost 

consolidat i una plantilla de 100 empleats, dels quals 1 és personal eventual. L’Ajuntament té 

dos ens dependents. Un organisme autònom i una societat mercantil 100% municipal. 

L’organisme autònom gestiona la llar d’infants municipals amb un pressupost de 800.000 € i 20 

treballadors. La societat mercantil gestiona el manteniment de la via pública amb un 

pressupost de 1.000.000 € i 10 treballadors.  

L’Ajuntament aprova el pressupost i la plantilla de personal al mes de novembre. En la mateixa 

sessió aprova un nou pacte laboral que afecta al tots els empleats municipals. 

De la liquidació del pressupost de l’exercici anterior resulta un resultat pressupostari de 50.000 

€, un romanent de tresoreria de 100.000 € i un estalvi net negatiu de 150.000 €. 

Es vol licitar la construcció d’un nou camp de futbol municipal per un import de 500.000 €. Per 

finançar aquest projecte l’Ajuntament te previst rebre una subvenció de 250.000 € de la 

Generalitat de Catalunya i, concertar una operació d’endeutament a llarg termini. Ni la 

despesa ni els ingressos estan previstos al pressupost inicialment aprovat. 

L’Associació de pares i mares de la llar d’infants sol·licita una subvenció de 10.000 €, prevista 

nominativament al pressupost, per finançar les seves activitats socials. La instància presentada 

no reuneix els requisits legals establerts a la Llei general de subvencions. Un cop esmenats 

aquests requisits l’Ajuntament concedeix la subvenció. 

Aquesta mateixa Associació demana una llicència d’obres per adequar les oficines de 

l’Associació. L’Ajuntament tramita la corresponent autorització i emet una liquidació tributaria 

de 100 € per la llicència i de 200 € per l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

 

Preguntes 

En base a la informació anterior es demana que es contesti raonadament les qüestions 

següents: 

1. Quin model de comptabilitat ha d’aplicar l’entitat local, l’organisme autònom i la 

societat mercantil? (0,25 punts) 

Com el pressupost excedeix de 3.000.000€, s’aplicarà el model normal. Igualment, s’aplicarà a 

l’organisme autònom (R1.1 ICAL 2013). A la societat mercantil se l’hi aplicarà el Pla general de 

comptabilitat (R1.5 ICAL 2013) 



2. Quines modalitat de control intern s’exercirà sobre l’Entitat local, l’organisme autònom i 

la societat mercantil? (0,25 punts) 

A l’entitat local i a l’organisme autònom s’exercirà la funció interventora i el control 

permanent. A la societat mercantil s’exercirà l’auditoria pública (3  i 29 RCIL). 

3. Estan subjectes a auditoria de comptes anuals l’entitat local, l’organisme autònom i la 

societat mercantil? Qui ha de realitzar aquesta auditoria? (0,25 punts) 

L’entitat local i la societat mercantil no. L’organisme autònom si.  

L’auditoria l’ha de realitzar l’òrgan interventor (29.3A RCIL). 

4. Quin organisme té la competència per aprovar les normes d’auditoria del sector públic? 

(0,25 punts) 

La Intervenció general de l’administració de l’Estat (33.1 RCIL) 

5. Quina és la data màxima per a formar i remetre al ple el pressupost general? (0,25 punts) 

Abans del 15 d’octubre de l’any anterior al de l’exercici en què hagi d’aplicar-se (168.4 LRHL). 

6. Quin és l’òrgan competent per l’aprovació de la plantilla de personal? I el pressupost? 

(0,25 punts) 

L’òrgan competent és el ple (22.2.i LRBRL i 168.4 LRHL) 

7. Aquestes competències són delegables? (0,25 punts) 

No (22.4 LRBRL) 

8. El personal eventual ha de figurar en la plantilla de personal?  (0,25 punts) 

Si (176.2 RDL 781/1986) 

9. S’ha informar prèviament per la intervenció local l’expedient del pressupost? I la 

plantilla de personal? I el pacte de personal? (0,25 punts) 

El pressupost si (168.4 LRHL). 

La plantilla i el pacte de personal no, ja que no existeix cap norma que atribueixi aquesta 

actuació a l’òrgan interventor. 

10. Vist el resultat de la liquidació del pressupost, quin és l’instrument que haurà d’aprovar 

l’entitat local? (0,25 punts) 

Com que té un estalvi net negatiu, haurà d’aprovar un pla de sanejament financer (53.1 LRHL) 

11. Quina és la data límit per a la confecció de la liquidació del pressupost? (0,25 punts) 

La liquidació del pressupost s’ha de confeccionar abans del dia 1 de març de l’exercici següent 

(191.3 LRHL) 



12. A quin òrgan correspon l’aprovació de la liquidació del pressupost? (0,25 punts) 

Al president de l’entitat (191.3 LRHL) 

13. Els comptes de quines entitats integraran el compte general de l’Ajuntament de 

QWERTY? (0,25 punts) 

El compte general estarà integrat pel de la pròpia entitat, l’organisme autònom i la societat 

mercantil ja que el seu capital és íntegrament municipal (209.1 LRHL) 

14. D’acord amb la normativa de contractació pública, quin és el tipus de contracte per a la 

construcció d’un nou camp de futbol municipal? (0,5 punts) 

Un contracte d’obres (13 LCSP) 

15. Quin serà el tipus de procediment de contractació que s’haurà d’aplicar per la seva 

licitació? (0,25 punts) 

Procediment obert simplificat (159 LCSP) 

16. A quin capítol, article i concepte s’haurà d’imputar pressupostàriament aquesta 

despesa? (0,25 punts) 

Al capítol 6, inversions reals, article 62, inversió nova associada al funcionament operatiu dels 

serveis, concepte 622, edificis i altres construccions (Ordre EHA/3565/2008). 

17. Quina es la fase del pressupost d’ingressos que es correspon amb la notificació de l’acord 

de la Generalitat concedint la subvenció? (0,25 punts) 

Compromís d’ingrés (45 R 500/90). 

18. Quin és l’òrgan competent per l’acceptació de la subvenció? (0,25 punts) 

L’alcalde-president (competència residual 21.1.s LRBRL) 

19. Per utilitzar pressupostàriament l’import d’aquesta subvenció, quin tipus de modificació 

de crèdits caldrà realitzar? (0,25 punts) 

Generació de crèdit (181 LRHL) 

20. Quin tipus d’actuació de control ha de realitzar l’òrgan interventor sobre un expedient 

de modificació de crèdits? (0,25 punt 

Un informe de control permanent (no planificable) (32.1.d RCIL) 

21. Quin és el percentatge màxim d’endeutament a llarg termini d’una entitat local? (0,25 

punts) 

110% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici immediatament anterior (53.2 LRHL). 

 



22. És podrà concertar l’operació d’endeutament a llarg termini prevista per l’Ajuntament? 

(0,25 punts) 

No, ja que l’entitat té estalvi net negatiu (53.1 LRHL) 

23. Quins son els requisits establert normativament per a considerar que una subvenció és 

nominativa? (0,25 punts) 

Que la subvenció estigui prevista en el pressupost de l’entitat local, amb determinació del  seu 

import i beneficiari en els estats de despesa del pressupost (22.2.a LGS) 

24. Quin és el termini per a esmenar la instància presentada per l’associació de pares i mares 

de la llar d’infants per no complir els requisits legals establerts? (0,25 punts) 

10 dies hàbils (68.1 L 39/2015) 

25. Els dissabtes, diumenges i els declarats festius es consideren dies hàbils? (0,25 punts) 

No, els dissabtes, diumenges i els declarats festius estan exclosos (30.2 L 39/2015). 

26. Quina es la fase del pressupost de despeses que es correspon amb la concessió de la 

subvenció a l’Associació de pares i mares de la Llar d’infants? (0,25 punts) 

AD (Autorització i disposició de la despesa) (184 LRHL) 

27. Quin és l’instrument que s’ha d’utilitzar per a planificar les ordres de pagament? (0,25 

punts) 

L'expedició de les ordres de pagament s'ha d'acomodar al pla de disposició de fons de la 

tresoreria que estableixi el president que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les 

despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors (187 LRHL) 

28. A quin tipus de tribut correspon la liquidació tributaria de 100 € per la llicència d’obres? 

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un import potestatiu o obligatori? 

(0,25 punts) 

És una taxa (20 LRHL).  

L’import sobre construccions és un impost potestatiu (59.2 LRHL) 

29. A qui correspon la funció de recaptar els drets derivats de les liquidacions anteriors? 

(0,25 punts) 

A la tresoreria de l’entitat local (196.1.a) 

30. L’alcalde-president de l’Ajuntament no acaba de tenir clares les modalitat de control 

intern que s’apliquen a l’entitat. Podries esquematitzar i definir conceptualment les 

diferent modalitats de control intern? (màxim 30 línies) (2,5 punts) 

FI, CPNP, CPP (obligatori i seleccionable), AP (AF, AC. AO) – (RCIL) 


