
DNI _______________

PROVES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
EN LA CATEGORIA D’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

Tercer exercici, segona prova, supòsit pràctic

L’exercici consistirà en desenvolupar per escrit les preguntes de dos casos pràctics relacionats amb
les funcions i tasques del lloc de treball. Es valoraran els coneixements, la concreció i especificitats
dels  supòsits  plantejats,  el  nivell  de  formació  general,  la  composició  gramatical,  la  claredat  de
l’exposició, la sistemàtica en el plantejament, el rigor i els coneixements aplicats, la coherència entre
la informació recollida i l'expressada, i la metodologia utilitzada. 

La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 10 punts. Els/les candidats/tes que no assoleixin un
mínim de 5 punts seran eliminats.

 L’aspirant només s’ha d’identificar anotant el NIF a la caràtula de l’exercici i a l’encapçalament de
cada full.  No s’admetran exercicis amb els noms, signatures o qualsevol altre signe o símbol que
permeti al tribunal identificar l’aspirant. Si es presenta algun exercici amb noms, signatures, signes o
símbols suposarà l’eliminació immediata de l’aspirant.

 El  temps  de  realització  de  la  prova  serà  la  indicada  pel  Tribunal  Qualificador,  esgotat  el  temps,
l’aspirant ha de deixar d’escriure i no es permetrà que apunti res més als fulls de les proves.

 En tot cas s’ha de lliurar l’exercici amb el DNI anotat, encara que l’exercici es deixi en blanc.
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CAS PRÀCTIC

La Presidència del Consell Comarcal, en data 2 de juliol de 2019, ha signat la resolució de presidència que
tot seguit es transcriu: 

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

Fets  

Per resolució de presidència  de data 20 de maig de 2019  es va aprovar l’expedient de contractació del
servei de comunicació del Consell Comarcal.

Durant el  termini de presentació de proposicions,  que va finalitzar el  dia 21 de juny  de 2019,   varen
presentar oferta les empreses següents: COMUNICAL SL i  SERVEIS DE COMUNICACIO SL.

La Mesa de Contractació, reunida en data 28 de juny de 2019, va proposar l’adjudicació del contracte  a
favor de l’empresa COMUNICAL SL  per haver presentat l’oferta més avantatjosa.

Fonaments de dret

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
 Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes

de les Administracions Públiques
 Reial  Decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei  30/2007,  de  30

d’octubre, de contractes del sector públic, en allò que no s’oposi a la llei
 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en allò que

no s'oposi a la llei.

Per tot això, aquesta Presidència HA RESOLT: 

Primer.- Acceptar la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació

Segon.- Requerir l’empresa COMUNICAL SL  perquè en el termini de deu dies hàbils a comptar des de
l’endemà  de  la  notificació  del  present  acord  presenti  la  documentació  que  tot  seguit  s’indica,  amb
l’advertiment que en cas contrari s’entendrà que ha retirat la seva oferta:

 Còpia del DNI i del títol de la persona que s’adscriurà al servei 

 Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, per import de 1.200,00€."
Figueres, a la data de la signatura electrònica.

La  Presidenta, En dono fe,
El Secretari,

Maria Sabater Coma Joan Sánchez Oilvet
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PREGUNTES CAS PRÀCTIC:

1. Efectuada la notificació electrònica a l’empresa interessada el dia 4 de juliol  i accepta-
da  aquesta per l’empresa en la mateixa data, digues quin és el darrer dia per presentar
la documentació requerida. (1 punt)
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29 30 31

- Art. 73 Llei 39/2015

2. La documentació requerida s’haurà de presentar obligatòriament per mitjans electrò-
nics? Justifica la teva resposta. (2 punts)
- Sí, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament.
- Art. 14.2.a) Llei 39/2015

3. Davant d’aquesta resolució, hi hauria possibilitat d’interposar algun tipus de recurs?
Justifica la teva resposta. (2 punts)
- No, perquè és un acte de tràmit.
- Art. 112.1 Llei 39/2015
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CAS PRÀCTIC

Des de l'àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal s'ha de contractar un estudi econòmic sobre
la  viabilitat  de les rutes del  trasport  escolar  de la  comarca,  amb un pressupost  màxim de
12.000€ IVA exclós. 

PREGUNTES CAS PRÀCTIC:

1. Digues de quin tipus de contracte es tractaria. (1 punt)

- Contracte de serveis. Art. 17 Llei de Contractes

2. D’acord amb la Llei  de contractes 9/2017,  quin procediment d'adjudicació utilitzaries.
Justifica-ho (2,5 punts)
- Contractació menor
- Art. 118 Llei de Contractes
- Altres procediments oberts (1 punt)

3. Quin seria  l'òrgan competent per  a l'adjudicació del contracte. (1,5 punts)
- President/a
- Disposició addicional 2a Llei de Contractes
- Gerent per delegació
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