
Núm. aspirant: ________________

Expedient núm.: 4997/2021
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball. Oposició per a la creació 
d'un borsí de tècnic mig d'administració especial de l'àrea de Serveis Econòmics. (TMAE) 
________________________________________________________________________

SEGON EXERCICI. PROVA DE CONEIXEMENTS (Màxim 100 punts)

De caràcter obligatori i eliminatori.

Aquest exercici consta de dues parts. Per aprovar aquest segon exercici serà necessari obtenir 50
punts com a mínim amb la suma de les fues fases.

La seva valoració serà el resultat de la suma obtinguda en els dues parts; la puntuació de cada
part suposarà el 50 % de la puntuació total de la prova.

No se sumaran les dues parts si en una de les dues s'obté una puntuació inferior a 25 punts, per
tant  només se sumaran les puntuacions obtingudes en els  dues parts  sempre i  quan s'hagin
superat les dues.

SEGONA PART (50 PUNTS MÀXIM)

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en la resolució, per escrit, d'un o diversos supòsits pràctics, cadascun dels quals podrà
tenir un o diversos apartats o preguntes, relatius a el temari que figura a l'annex I. 

Els aspirants podran fer ús dels texts de normativa legal que considerin oportuns i que hi duguin.
El Tribunal podrà retirar als opositors els esmentats textos quan consideri que no reuneixen les
característiques de texts de normativa legal.

Aquest exercici obligatori i eliminatori serà qualificat fins a un màxim de 50 punts. 

Seran eliminats els opositors/es que no arriben a un mínim de 25 punts en el total de l'exercici.

El  tribunal  corregirà els  exercicis atorgant  una qualificació,  que serà de 0 a 50 punts,  única i
conjunta, per acord de tots els seus membres.

Es valoraran en aquest  exercici  la  sistemàtica en el  plantejament,  els  coneixements exposats
sobre les qüestions que corresponguin, la formulació de conclusions, la capacitat de raciocini, la
claredat i l'ordre d'idees, la facilitat de redacció i la qualitat de l'expressió escrita. 

El temps per resoldre aquesta segona part de la prova 60 minuts.
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Exercici 1 (15 punts)

Tenint en compte les determinacions recollides en el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril pel qual
es regula el règim de control intern en les entitats de el Sector Públic Local. 

Es demana. Indicar quina modalitat de control correspon als següents actes/expedients: 

Fiscalització Control financer permanent 

Pagament de la nòmina mensual

Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública 

Aprovació d'unes gratificacions 

Modificació de la RLT 

Aprovació de l'Acord/Conveni col·lectiu 

Aprovació dels plecs d'un contracte 

Permuta d'un immoble per un altre

Adjudicació d'un contracte 

Informe previ de l'art. 85.2 de la LBRL en gestió de
serveis

Pagament  d'interessos  de  demora  a  un
contractista 

Concertació d'una operació de crèdit 

Aprovació d'una factura 

Reconeixement extrajudicial de crèdits 

Concessió directa d'una subvenció 

Informe a l'aprovació de l'Pressupost 

Informe a modificacions pressupostàries 

Informe a la modificació d'un contracte 

Informe a la liquidació de l'Pressupost 

Reconeixement de l'obligació de pagament d'una
subvenció 
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E  xercici 2   (17,5 punts)  

ESTAT DE DESPESES ESTAT D'INGRESSOS 

A) OPERACIONS CORRENTS 4.163.098,40 A) OPERACIONS CORRENTS 4.291.000,00

1 Despeses de personal 2.189.570,00 1 Impostos directes 2.327.000,00 

2 Despeses corrents en béns i 
serveis

1.851.653,37 2 Impostos indirectes 62.000,00

3 Despeses financeres 3.000,00 3 Taxes, preus públics i altres 
ingressos

664.200,00

4.Transferencias corrents 118.875,03 4 Transferències corrents 791.333,00

B) FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 5 Ingressos patrimonials 446.467,00

5 Fons de contingència B) OPERACIONS DE 
CAPITAL

0,00

C) OPERACIONS DE 
CAPITAL

250.901,60 6 Alienació d'inversions reals 0,00

6 Inversions reals 250.901,60 7 Transferencias de capital 0,00

7 Transferincia de capital 0,00 C) OPERACIONS 
FINANCERES

123.000,00

D) OPERACIONS 
FINANCERES

0,00 8 Actius financers 123.000,00

8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00

9 Passius financers 0,00

TOTAL DESPESES 4.414.000,00 TOTAL INGRESSOS 4.414.000,00

Es presenta a fiscalització, per a elevar al batle com a òrgan de contractació, l'adjudicació directa
a  l'empresa  És  Claustre  de  Sant  Domingo  SL  d'un  contracte  per  a  la  neteja  de  les  vies
públiques, amb el següent detall: 

• Durada: 1 de octubre 2021 - 30 set 2022. Prorrogable per 1 any més.
• Segons l'estudi econòmic, el cost mensual calculat a efectes de licitació és de 25.000 €
més IVA a l'21%, total mensual 30.250,00 € 

Es demana: Informe sobre la procedència de l'procediment d'adjudicació i la competència
de l'òrgan. 
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Exercici 3 (17,5 punts)

L'1 de febrer de 2021 s’ha rebut la notificació de la concessió d'una subvenció per part de Consell
de Mallorca per finançar el 100% la reforma de l'edifici municipal, per import de 500.000,00 euros.
L'obra s’ha de executar en el termini màxim de 6 mesos des de la seva adjudicació.  

El 15 de març de 2021 l'òrgan concedent ingressa el 100% de la subvenció al no existir dubtes
raonables sobre la seva percepció.

En data 20 de març es sol·licita a l'departament de comptabilitat i pressupostos la retenció de
crèdit, que s'incorpora a l'expedient. 

En data 1 de abril de 2021 es licita el contracte d'obres de reforma de l'edifici municipal per un
import de 500.000,00 euros.

En  data  15  d'abril  s’adjudica  a  l'empresa  Reformes  Municipals  Inqueres  SA per  import  de
485.000.00 en data 15 de febrer de 2021. 

En data 17 d'abril de 2021 la empresa va presentar aval bancari de l' 5% com constitució de la
garantia definitiva establerta en la Llei de Contractes de Sector Públic.

Es va emetre, aprovar i pagar la primera i única certificació d'obres amb la seva respectiva factura
en data 1 de maig de 2021. 

Assisteixen a l'obra l'interventor i l'arquitecte municipal i si recepciona l'obra de conformitat. L'obra
està en condicions òptimes de funcionament.

Es demana. Comptabilitzar les operacions anteriors amb el  màxim de dígits possibles i
posant les dates en l'asent pertinent. 

Nota*: S'aplica l'Ordre HAP 1791/2013. Si es considera necessari, explicar la resolució de
l'assentament.   
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