
Expedient: 1874/2022
Oposició per cobrir com a personal funcionari de carrera una plaça de Tècnic d’Administració
Especial de Serveis Econòmics.

NÚM. D'ASPIRANT: ___________________

TERCER EXERCICI. EXERCICI PRÀCTIC 1 (30 punts màxim)

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en la resolució per escrit de diferents qüestions pràctiques relatives a les tasques
pròpies de la plaça que es convoca,  i  que el  tribunal haurà fixat  immediatament abans del
començament de l'exercici.

Aquest supòsit està relacionat amb les matèries següents de l'àmbit pressupostari:

El pressupost i les modificacions. Gestió pressupostària. Execució i liquidació del pressupost.
Regles  fiscals  de  la  Llei  orgànica,  de  27  d'abril,  d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat
financera. Morositat i període mitjà de pagament.

Es valorarà la capacitat de raciocini, la correcta interpretació de la normativa aplicable al cas
plantejat, la formulació adequada de conclusions i els coneixements exposats.

Les persones aspirants podran fer ús dels textos de normativa legal que considerin oportuns i
que portin amb si. El tribunal podrà retirar a les persones opositores els textos esmentats quan
consideri que no reuneixen les característiques de textos de normativa legal.

Es podrà disposar de textos legals originals, així com imprimits o fotocopiats.

No es permetran els texts comentats.  Es permeten textos normatius consolidats. Els textos
poden estar subratllats, però no amb anotacions i escrits addicionals.

Es permet l'ús de màquines calculadores no programables i estris d'escriure, així com dels plans
de comptes.

No es permet la consulta de textos que no siguin en format paper.

El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 3 hores.



CAS 1 (15 PUNTS)

L'ajuntament d'Inca desenvolupa la seva comptabilitat d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de
20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

L'ajuntament ha signat un conveni a l'exercici 2021 amb el Ministeri d'Esports, la Conselleria
d'Esports de la Comunitat  Autònoma i  la Direcció Insular  d'Esports del  Consell  Insular  de
Mallorca, per a la construcció del poliesportiu municipal,  durant els  exercicis 2021, 2022 i
2023.

El conveni per al finançament del projecte estableix que:

-L'execució del mateix anirà a càrrec de l'Ajuntament.
-El  Ministeri  d'Esports  finançarà  un  20% de  les  inversions  que  efectivament  es  realitzin,
d'acord amb els termes següents: un 5% de la despesa prevista a l'inici de les obres, un altre
5% quan de l'ajuntament justifiqui haver realitzat la meitat de la despesa prevista , i la resta de
l'aportació fins a completar el 20% quan es justifiqui haver conclòs la realització del projecte.
-La Comunitat Autònoma, a través de la Conselleria, aportarà 111.187,23 euros distribuïts en
dos lliuraments iguals, en els exercicis 2021 i 2022.
-El Consell Insular de Mallorca aportarà, un 6% el primer any i 5% a cadascun dels 2 anys
restants.

D'altra banda, l'ajuntament va acceptar d'acord amb la normativa que una empresa privada
aportés per al finançament del projecte esmentat, 33.356,17 euros, distribuïts en 3 pagaments
idèntics que se'n realitzaran un en cada exercici pressupostari. (2021-2022-2023).

Atenent al Pla d'Inversions de la Corporació, vigent a la data de subscripció del conveni, el
cost, desglossat per exercicis del projecte és:

IMPORT €

ANY 2021 240.404,84

ANY 2022 420.708,47

ANY 2023 450.759,07

TOTAL 1.111.872,38

Quant a l'execució del projecte de despesa se sap que el 31 de desembre de 2021 es va
executar 223.576,49 euros, aprovant-se aquesta despesa i pagant-se.

A 31  de  desembre  del  2021,  l'estat  d'execució  del  pressupost  d'ingressos  reflectia  drets
reconeguts  i  recaptats  de  55.593,62  euros  del  Ministeri  d’Esports,  7.512,65  euros  de  la
Comunitat Autònoma, 66.712,34 euros del Consell Insular de Mallorca i 11.118,72 euros de
l’empresa privada.



Apreciacions exercici 2021

*  Una important  retallada  pressupostària  en  els  crèdits  de  la  Conselleria  d'Esports  de  la
Comunitat Autònoma ha obligat aquest agent a reduir la seva aportació per a aquest exercici,
sense poder confirmar en quin moment lliurarà la diferència.
*L'empresa  privada ha  incrementat  la  seva  aportació  en  30.050,60  euros  per  finançar  el
projecte, reconeixent-se i ingressant-se en aquest exercici, havent-se realitzat la corresponent
modificació de crèdit.

Quant a l'execució del projecte de despesa se sap que el 31 de desembre de 2022 s'executa
449.376,75 euros, aprovant-se aquesta despesa i pagant-se.
A 31 de desembre del  2022,  l'estat  d'execució del  pressupost  d'ingressos reflecteix  drets
reconeguts i  recaptats de 55.593,62 euros de la comunitat autònoma, 54.091,09 euros del
Consell Insular de Mallorca i 11.118,72 euros de lempresa privada.

Apreciacions exercici 2022

*A càrrec del romanent de Tresoreria s'ha incorporat part del romanent de crèdit de l'exercici
precedent.

*Per  defectes  en  la  documentació  aportada,  justificativa  d'haver-se realitzat  el  50% de la
inversió  prevista,  el  Ministeri  d'Esports  no  ha  aprovat  el  finançament  oportú,  derivat  dels
termes del conveni. Havent resultat impossible corregir l'error dins de l'exercici, s'acumularà
l'import d'aquesta aportació al de la liquidació final.

*El consell Insular de Mallorca, en vista de la certificació de la despesa, ha minorat el seu
finançament per a aquest exercici en 1.502,53 euros.

Sabent que laplicació pressupostària està definida a nivell de grup de programa i concepte per
al pressupost de despeses i partida per al pressupost dingressos.

ES DEMANA:

1.- Sabent que el pressupost de l'exercici 2022 va entrar en vigor a l'1 de gener i el romanent
de tresoreria de l'exercici  2021 és de 10 milions d'euros, indicar  de manera fonamentada
quina modificació/ns de crèdit/s van ser necessàries per continuar amb la execució de l’obra
del  poliesportiu municipal,  indicant per a cada aplicació pressupostària,  els crèdits inicials,
modificacions, crèdits definitius i  obligacions reconegudes tant del pressupost de despeses
com  les  previsions  inicials,  modificacions,  previsions  definitives  i  drets  reconeguts  del
pressupost dingressos.

2.- Calcular les desviacions de finançament de l'exercici 2022, indicant com afecta el resultat
pressupostari i romanent de tresoreria del dit exercici.

3.- Indicar quin import cal pressupostar el 2023 i en quines aplicacions pressupostàries per
continuar  amb  l'execució  de  l'obra  sabent  que  la  Corporació  a  1  de  gener  de  2023  ha
prorrogat el pressupost de l'exercici 2022, indicant per a cada aplicació pressupostària, els
crèdits inicials, modificacions, crèdits definitius. Fonamentar les modificacions pressupostàries
necessàries, si escau.



CAS 2 (10 PUNTS)

L'ajuntament X presenta a data 31 de desembre de 2019 les dades d'execució pressupostària
següents:

I.- ESTAT D'INGRESSOS

Exercici Corrent 2019
Exercicis
tancats

INGRESSOS
Drets reconeguts

Nets
Recaptació líquida

Recaptació
líquida

1 Impostos directes 21.317.573,32 € 14.430.301,63 € 3.023.686,41 €

2 Impostos indirectes 1.270.194,73 € 1.070.396,85 € 109.924,32 €

3 Taxes i altres ingressos 11.601.057,31 € 9.422.370,87 € 1.751.707,55 €

4 Transferències corrents 11.686.043,49 €

5 Ingressos patrimonials 570.099,34 €

6 Alienació inversions reals 0,00 €

7 Transferències de capital 884.937,63 €

8 Actius financers 55.604,78 €

9 Passius financers 0,00 €

Total Ingressos 47.385.510,60 €

II.- ESTAT DE DESPESES

Exercici Corrent 2019
Exercicis
tancats

DESPESES
Obligacions

reconegudes netes
Pagaments 

líquids
Pagaments

líquids

1 Despeses de personal 16.307.983,34 €

2 Despeses en béns corrents i serveis 16.843.514,13 €

3 Despeses financeres 16.813,83 €

4 Transferències corrents 1.269.414,50 €

5
Fons de contingència i altres 
imprevistos

0,00 €

6 Inversions reals 4.587.933,32 €

7 Transferències de capital 656.394,27 €

8
Actius financers 60.000,00 €

9 Passius financers 1.065.900,18 €

Total Despeses 40.807.953,57 €

• Se sap que la devolució de la liquidació negativa de la participació als ingressos de l'estat
corresponents als exercicis 2008 i 2009, ascendeix a 24.708,72 € per al primer i 55.264,92 €,
per al segon.

• A més a més a l'exercici 2017 s'adquireix un solar amb pagament ajornat per import de 527.840
€, pagador en 4 anualitats d'igual import.

• Se sap que durant l'exercici 2019 l'ajuntament X va rebre diferents subvencions de caràcter
finalista, d'acord amb el desglossament següent:

Consell de Mallorca          761.012,51 €
Govern Balear 1.207.105,24 €



L'ajuntament  X  compta  amb  4  organismes  autònoms  i  una  societat  mercantil,  als  que
anualment aporta les quantitats següents:

CAP 4 CAP 7

OOAA 1 60.200,00 € 4.500,00 €

OOAA 2 297.398,00 € 409.200,00 €

OOAA 3 170.000,00 € 30.000,00 €

OOAA 4 9.000,00 € 5.000,00 €

SOCIETAT MUNICIPAL 498.987,00 €
                                                                             

Se sap a més que l'ajuntament abona anualment a la societat municipal per a la gestió de la
zona hora la quantitat de 300.000,00€.

La despesa computable de l'exercici 2018 va ser de 40.395.832,07 €, i se sap que l'estat ha
aprovat per al període 2018-2020 la taxa de referència següent:

Regla de despesa per al període 2018-2020

Taxa de referència nominal
(% variació anual)

2018 2019 2020
2,4 2,7 2,8

ES DEMANA:

1.- Calcular la capacitat o necessitat de finançament de l'Ajuntament X corresponent al 2019.

2.- Determinar la despesa computable del 2019 i verificar el compliment del límit de Regla de
Despesa.



CAS 3 (5 PUNTS)

L'Ajuntament d'Inca vol concertar l'exercici 2022 una operació de crèdit per substituir-ne una
preexistent.  L'operació  és  a  10  anys  amb 2  de  carència  i  quota  d'amortitzacions  lineals
trimestrals des de l'any 3 fins a l'any 10. Serà un préstec a tipus fix.

1.- Calcular el cost màxim de l’operació per al compliment del principi de prudència financera?

Un cop presentada l'operació per l'entitat creditícia, l'interventor informa de l'incompliment del
principi de prudència financera de l'operació projectada, a més de no produir estalvis en el
tipus d'interès.

2.-  El  batle sol·licita  al  tècnic  de  serveis  econòmics  assessorament  sobre  les  possibles
alternatives financeres, els requisits i les conseqüències per dur a terme l'objectiu de la millora
de les condicions de finançament de l'Entitat, en cas que fos possible.

Informació de la liquidació del pressupost 2021 i altra addicional.

Capacitat de finançament de l’exercici: - 200.000,00 euros
Estalvi net: 1.500.000,00 euros
Període Mitjà de Pagament 1t/2t/3t/4t i global: 15,12,13, 25 i 16 respectivament.
Deute públic inferior al 75% dels ingressos corrents liquidats de l’exercici.
Compliment de les obligacions de subministrament d’informació econòmica financeres.

Resolució de 6 de setembre de 2022, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual s'actualitza
l'Annex 1 inclòs a la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es
defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
entitats locals.

ANNEX 1
Tipus d'interès fixos i diferencials del cost de finançament de l'Estat a efectes
de compliment de l'apartat tercer de la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la

Secretaria General del Tresor i Política Financera
Dades recollides el 5 de setembre de 2022

Vida mitjana de
l’operació
(Mesos)

Tipus fix anual màxim
(Punts percentuals)

Diferencial
màxim sobre

euribor 
12 mesos

(Punts bàsics)

Diferencial
màxim sobre

euribor 6 mesos
(Punts bàsics)

Diferencial
màxim sobre

euribor 3 mesos
(Punts bàsics)

Diferencial
màxim sobre
euribor 1 mes
(Punts bàsics)

72 2,13 -27 -16 -11 -4

84 2,28 -16 -4 1 6

96 2,39 -11 3 7 11


