Procediment: Contractació
Expedient: 313/2019/SQRRHH

ACTA DEL PROCÉS SELECTIU
UNITAT:
DESCRIPCIÓ:
DATA:

Tribunal Qualificador del procés de selecció.
Correcció de la tercera prova del procés selectiu mitjançant concursoposició, d’una plaça de tècnic/a superior d’Economia, escala
Administració Especial – torn lliure.
12/06/2020

Vanessa Pérez Moya, TAG de secretaria, actuant com a secretaria del Tribunal
Qualificador, faig constar que en data 12 de juny de 2020 s’han dut a terme les
actuacions següents:
A les 11:10 hores es reuneix el tribunal qualificador, amb tots els membres convocats
mitjançant videotrucada per la correcció de la tercera prova de coneixements teòricsprova escrita que es va realitzar el dia 13 de març de 2020.
Membres del Tribunal Qualificador:
President: (Titular)
Vocal: (Titular)
Vocal: (Titular)
Vocal: (Titular)
Vocal: (Titular)
Secretària: (Titular)

Javier Goytisolo Marquínez (interventor)
Joan Cabré Gascón (tresorer municipal)
Meritxell Montfort Camprubi (cap d’Àrea de Recursos
Humans)
Pere Gallego Cañizares ( secretaria accidental)
Alexandra-Elisabet Solo Martí ( EAPC)
Vanessa Pérez Moya (TAG secretaria

1- DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Correcció de la tercera prova de coneixements teòrics (de caràcter obligatori,
sumatori i eliminatori)
La prova consistia en respondre per escrit quatre preguntes proposades pel
Tribunal, en un temps màxim de 2 hores.
D’acord amb les bases del procés selectiu la valoració es realitza tenint en
compte la competència tècnica, el domini de la normativa sectorial, la claredat i
ordre de les idees i la facilitat d’exposició i correcció ortogràfica.
En base a aquests criteris i d’acord amb les consideracions dels membres del
Tribunal, el resultat és el següent:
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Aspirant amb document d’identitat acabat en 853E:
Pregunta 1: Enumera i desenvolupa les formes d’extinció del deute tributari
citant la normativa aplicable.
La pregunta el que demanava era enumera i desenvolupar les 5 formes d’extinció
del deute tributari ( Pagament, prescripció, compensació, condonació i baixa per
insolvència del deutor), en la resposta donada s’observa un coneixement bàsic
del tema a tracta, però manca el desenvolupament de les diverses formes
d’extinció, només desenvolupar breument el pagament, i cita la prescripció, tot i
que no la desenvolupa.
Manca entrar en profunditat en el desenvolupament de cada forma. Fa referència
a la normativa aplicable de forma general, sense entrar a detallar els articles de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que regulen cada forma
d’extinció, així com el RD 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament General de Recaptació.
Pregunta 2: Les modificacions pressupostàries: Concepte, marc legal i
tipologia
S’observa un coneixement de la matèria, la claredat en la redacció el
desenvolupament són correcte i es detallen totes les modificacions
pressupostàries i el seu marc normatiu, tot i que manca contextualitzar quan es
poden dur a terme les modificacions pressupostàries i quins són els requisits.
Pregunta 3: D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic, defineix els conceptes següents:
1234-

Objecte del contracte
Pressupost de licitació
Valor estimat
Preu

A la resposta donada li manca aprofundiment en la matèria, són definicions breus
i molt bàsiques dels conceptes on es veu reflectit un coneixement bàsic de la
matèria. Manca precisió jurídica i referència als articles concrets.
Pregunta 4: Explica les diferències entre un Pla de sanejament i un Pla
econòmic financer.
S’observa un coneixement molt bàsic de la matèria, per la resposta donada és
molt breu i no aprofundeixi. Falta precisió jurídica, no hi ha cap referència a la Llei
d’estabilitat pressupostària ni al Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes, ni a l’ordre ECF/138/2007, manca definir en que consisteix cada Pla i
tampoc es desenvolupa quan s’aplica un pla de sanejament i quan un Pla
econòmic.
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Per tot això, la puntuació atorgada a aquest aspirant és:
Pregunta 1
0,5

Pregunta 2
2

Pregunta 3
0,75

Pregunta 4
0,75

Puntuació
4,00

D’acord amb la clàusula 10.3 de les Bases del procés de selecció, la qualificació
d’aquest exercici és de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir com a mínim 5 punts
per superar-la.
Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatòria per tant, l’aspirant no l’ha
superat i no pot continuar en el procés de selecció.
Atès que no hi ha cap aspirant que hagi superat la prova, el Tribunal qualificador
declara aquesta convocatòria deserta.
I perquè així consti, signo la present acta, la qual presenta un cos de 3 pàgines a
Sant Quirze del Vallès a la data de la signatura electrònica.
La secretària de la mesa,

CPISR-1 C Vanessa Pérez Moya
Tècnica d'Administració General
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 15/06/2020 a les 15:40:23
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