Ajuntament de Moià

Departament: Secretaria
Tema: Procediment Selectiu de dos Auxiliars Administratius Laborals
Permanents Fixes de Plantilla
Expedient: 2023/2018

Tribunal del Procediment Selectiu de dos Auxiliars
Administratius Laborals Permanents Fixes de Plantilla
Avaluació de l’Exercici Pràctica
Moià, 19 de desembre de 2018.
A les 16:11 hores es constitueix el Tribunal del Procediment Selectiu de dos
Auxiliars Administratius Laborals Permanents Fixes de Plantilla, que resta composat
com segueix:
• President:
o President titular: Miquel Colom i Canal, Secretari de l’Ajuntament de Moià.
(Abandona el Tribunal a les 20:15 hores)
• Vocals:
o Vocal Titular Primer: Lluis Solé i Díez, Interventor de l’Ajuntament de Moià
(en funcions de President Accidental per absència del President titular des
de les 20:15 hores fins a la finalització de la sessió.)
o Vocal Titular Segon: Anna Maria Martí i Tantiñà, funcionària de l’Ajuntament
de Moià. (Abandona el Tribunal a les 18:00 hores.
o Vocat Suplent del Vocal Titular Segon (De les 18:00 hores fins a la fi de la
sessió) i Secretària del Tribunal: Roser Pla i Coma, funcionària de
l’Ajuntament de Moià.
o Vocal Titular Tercer: Sra. Marta Sàbat i Mir, funcionària del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, designada
per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
• Observador Sindical: Lluis Clopès i Solà, funcionari de l’Ajuntament de Moià.

Lluís Clopés Solà (3 de 5)
Àrea de Govern
Data Signatura: 25/01/2019
HASH: 4ca4cb2d5eed65a13416ff521478f409

Per tal d’organitzar, executar i avaluar la prova pràctica prevista a les Bases de la
Convocatòria.
Després de debatre el contingut de la prova, el Tribunal, per unanimitat dels
assistents, acorda proposar el següent exercici pràctic:
Supòsit pràctic 1
L’Ajuntament de Moià vol licitar les obres de reurbanització del Carrer Sant Pere. El
pressupost d’aquestes obres ascendeix a 145.214,50 euros més IVA.
Les obres seran finançades amb una subvenció procedent del pla de concertació local
per import de 50.000 euros.
Qüestions:
Pregunta 1: Quin és el procediment d’aprovació del projecte. (Puntuació màxima de
0,75 punts).
Pregunta 2: Quin és l’òrgan competent per la seva aprovació i perquè. (Puntuació
màxima de 0,75 punts).
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Pregunta 3: Quin procediment de contractació s’ha de seguir per licitar les obres i
perquè. (Puntuació màxima de 0,75 punts).
Pregunta 4: En el cas que l’Ajuntament decidís imposar contribucions especials per
al finançament de la part d’obra que suporta, indicar quin procediment hauria de seguir i
quin import hauria de repercutir. (Puntuació màxima de 0,75 punts).
Si hi ha 5 veïns especialment beneficiats per les obres d’acord amb els següents
paràmetres:
• Parcel·la A: 10 metres lineals i 300 metres quadrats de superfície.
• Parcel·la B: 20 metres lineals i 400 metres quadrats de superfície.
• Parcel·la A C:10 metres lineals i 200 metres quadrats de superfície.
• Parcel·la D: 8 metres lineals i 400 metres quadrats de superfície.
• Parcel·la E: 87 metres lineals i 300 metres quadrats de superfície.
Fes el càlcul de les quotes que haurien d’abonar en concepte de contribucions
especials aplicant els factors del 50% per metre lineal i del 50% per metres quadrats,
tenint en compte que l’Ajuntament vol repercutir el màxim que li permet la Llei. (Puntuació
màxima 2 punts).
Pregunta 5: Per quin import i quina fase comptable correspondria a la licitació de
l’obra. (Puntuació màxima de 0,75 punts).
Supòsit pràctic 2
Un veí del municipi truca al Departament d’Urbanisme i comunica que s’estan
realitzant obres de construcció d’un cobert de 250 metres 2 en una zona boscosa de la
Monjoia.
La zona on s’estan executant aquestes obres està classificada urbanísticament com a
sol no urbanitzable d’interès ecològic i paisatgístic.
Qüestions
Pregunta 1: Quines gestions hauria de fer l’Auxiliar Administratiu que rep la trucada, i
en quin termini i confecciona l’esborrany de document que s’hauria de redactar en relació
a aquesta trucada. posat les dades que ignoris en XXX. (Puntuació màxima: 1 punt).
Pregunta 2: En el cas que les obres fossin il·legals quin procediment o procediments
s’han de tramitar, de quines fases consten, en quin termini s’han de resoldre, quines
conseqüències té l’incompliment d’aquest termeni i quin és l’òrgan o òrgans competents
per tramitar-los. (Puntuació màxima: 1 punt).
Pregunta 3: Quina publicitat s’hauria de donar si s’hagués de tramitar aquest
expedient o expedients i en el cas que s’hagi de donar algun tipus de publicitat, quines
dades de l’expedient tindrien la consideració de protegides i perquè i què hauria de fer
l’Ajuntament per assegurar aquesta protecció. (Puntuació màxima: 1 punt).
Supòsit Pràctic 3
La societat A ha demanat llicència mitjançant una instància en suport paper per a la
construcció d’un edifici d’obra nova al Carrer de Sant Pere pressupostat en 250.000
Euros.
Per a l’execució de les obres ha demanat d’ocupar 30 m2 de via pública amb una
grua i materials durant un període de tres mesos.
La sol·licitud que ha presentat és incompleta perquè li manca la declaració de residus.
Qüestions
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Pregunta 1: Redacta el requeriment d’esmena de la sol·licitud de llicència seguint el
model que tenim a la Intranet Municipal. (Puntuació màxima: 1 punt).
Pregunta 2: Indica i calcula els tributs que hauria d’autoliquidar i les fiances que hauria
de dipositar. (Puntuació màxima: 1 punt).
A les 17:23 hores es dona començament a l’examen.
Quan són les 19:23 hores es donar per finalitzat.
Després d’avaluar l’exercici el Tribunal, per unanimitat resol declarar NO APTE
l’única candidat que l’ha realitzat amb DNI 40974658C.
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A les 20:27 hores es dona la sessió per finalitzada.

