ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LES PROVES DEL CONCURSOPOSICIÓ CONVOCAT PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL ADSCRIT A SECRETARIA.
A Vilanova i la Geltrú, 2 d’octubre de 2017 a les 9:30h del matí, es realitza el tercer
exercici, consistent en exposar oralment, durant un temps màxim de 30 minuts, dos
temes escollits a l’atzar entre els compresos en el programa dels annexos I i II. Un tema
del grup de matèries comuns extret a l’atzar (annex I) i un tema del grup de matèries
específiques escollit a l’atzar (annex II).
La qualificació és de 0 a 10 punts, sent la puntuació mínima per superar-la de 5 punts.
Un cop finalitzat, el Tribunal es reuneix, i procedeix a valorar la prova, sent els resultats
els següents:

Nº registre
d’entrada
319
324
343
380
384
390

DNI (tres darrers
números i lletra
identificadora)
243M
217V
202H
900P
971F
179L

TEMA
Part General
37
12

TEMA
Part específica
3
21

Puntuació
Prova oral
7,00
4,00

56
13

No es presenta
26
12

2,00
5,00

No es presenta

La senyora Clara Las Heras Oliete fa constar que no ha emès votació en relació a
l’aspirant amb número de registre d’entrada 319.
A continuació es realitza el quart exercici, consistent en la prova pràctica, on el Tribunal
planteja 3 casos pràctics, en relació al temari dels annexos I i II, sent els següents
supòsits:
Supòsit número 1:
A la província de Barcelona existeix una Mancomunitat formada per tres municipis, la
finalitat de la qual és la prestació de serveis socials i l’objectiu del qual és contractar a
dos treballadors socials a jornada complerta.
No obstant això, els seus estatuts socials no es troben adaptats al que sobre aquest
tema disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local.
Qüestions plantejades:
1.- Pot continuar la Mancomunitat en la prestació d’aquest servei?
2.- Quin procediment haurà de seguir en el cas de que procedeixi la dissolució de la
Mancomunitat?
3.- En cas de dissolució de la Mancomunitat, què passaria amb els seus treballadors?
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Supòsit número 2:
L’Alcalde de l’Ajuntament de Castelldefels, es reuneix amb el Secretari, per preparar la
celebració de la propera sessió ordinària del Ple de la Corporació Municipal.
D’entre els assumptes que han de portar-se al Ple es troba l’adjudicació d’un
procediment negociat sense publicitat de les obres de pavimentació d’una plaça, la
denegació d’una llicència d’obres, l’aprovació inicial d’una ordenança sobre la neteja
viària i l’aprovació d’una modificació pressupostària.
D’acord amb l’anterior es sol·licita contestar i informar de forma raonada les següents
qüestions fent referència a la normativa jurídica que li resulti d’aplicació:
Qüestions plantejades:
1.- Atès que diversos regidors treballen, hi hauria algun inconvenient per a què la sessió
es celebrés en diumenge o festiu?
2.- Amb quant de temps s’haurà de procedir a la convocatòria de la sessió? Quins
documents han d’acompanyar la convocatòria?
3.- Si el número de regidors és 11, amb quants es pot començar la sessió? I si el
número fos de 13? I si fos de 17?
Supòsit número 3:
L’Ajuntament licita un contracte de serveis d’abalisament de les platges del poble per un
any, prorrogable per un any més i per un valor estimat de 190.000€. Un cop tramitat
l’expedient, el proposat com adjudicatari (A) presenta certificats conforme està al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social. El contracte s’adjudica i es
formalitza.
Posteriorment es rep a l’Ajuntament una diligència d’embargament de crèdits de
l’empresa adjudicatària (A). L’Ajuntament constata el fet que en el moment de la
signatura del contracte, l’empresa adjudicatària ja havia incorregut en deutes amb
l’Agència Tributària.
Es demana redactar informe en relació a:
a) La procedència de revisar d’ofici el contracte signat per trobar-se incurs el contractista
en prohibició de contractar de l’article 60 del TRLCSP en el moment de
l’adjudicació/formalització del contracte, si escau.
b) La procedència d’acordar la resolució del contracte per incórrer en situació de
concurs de creditors, d’acord amb l’article 223 del TRLCSP, si escau.
El supòsit escollit a l’atzar és el número 3.
La qualificació és de 0 a 10 punts, sent la puntuació mínima per superar-la de 5 punts.
Un cop finalitzat, el Tribunal es reuneix, i procedeix a valorar la prova, sent els resultats
els següents:
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Nº registre
d’entrada
319
384

DNI (tres darrers
números i lletra
identificadora)
243M
971F

Prova pràctica
5
4

La senyora Clara Las Heras Oliete fa constar que no ha emès votació en relació a
l’aspirant amb número de registre d’entrada 319.
Es realitza l’entrevista a l’aspirant amb número de registre d’entrada 319, tanmateix
havent quedat un sol candidat no procedeix la realització de la valoració de mèrits.
En conseqüència el Tribunal qualificador proposa a la Presidència de la Mancomunitat el
nomenament com a tècnica d’administració general a l’aspirant amb número de DNI
52203243M.
S’aixeca la sessió essent les 15:00 hores, i de la qual s’estén la present acta, que un
cop llegida i trobada conforme, signen tots els membres del Tribunal qualificador, de tot
el qual, com a secretari, certifico i en dono fe.
El President

Vocals

El Secretari
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