
 

PROCÉS SELECTIU

Borsa de Treball de Tècnic/a mig de Gestió Comptable.

ACTA  DEL TRIBUNAL

Dades de l’acte

Lloc Casa de Cultura Agustí Sardà de Mont-roig del Camp
Data 28 de maig de 2019
Hora d’inici 9:06 h.
Hora acabament 11:36 h.

Procés selectiu

Núm. Exp. 845/2019  Borsa  de  Treball  de  Tècnic/a  mig  de  Gestió 
Comptable.

Plaça Tècnic/a mig de Gestió Comptable
Grup A2
Règim jurídic Funcionari/ària interí/ina
Sistema Concurs-oposició
Convocatòria JGL de 23-01-2019

President Xavier Tardiu Bonet
Secretària Janina Castellnou Rovira

 Vocal de l’Administració Anna Cartañà Beltran
Vocal de l’Administració Alberto Viñes Velasco
Vocal de l’EAPC ---

A Mont-roig del Camp en lloc i dies esmentat a l’encapçalament, s’ha reunit i constituït 
el tribunal nomenat per realitzar la fase oposició del procés selectiu per a la constitució 
d’una Borsa de Treball de Tècnic/a mig de Gestió Comptable, amb caràcter temporal, 
per tal de cobrir les necessitats de recursos humans que es puguin produir a 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

El tribunal fa una crida als aspirants presentant l’acreditació oportuna. 

NO 
PRESENTATS

***9349**

PRESENTATS
***9216**

D’acord amb les bases específiques aprovades per la Junta de Govern Local de data 
23 de gener de 2019 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 
data 5 de febrer de 2019 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
7801,  de  data  1  de  febrer  de  2019,  s’inicia  el  procés  de  selecció  amb  la  fase 
d’oposició:
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2. Segon exercici:

Per  tal  de  mesurar  les  aptituds  dels  aspirants  i  la  seva  idoneïtat  es  realitzarà  la 
següent prova teoricopràctica que és obligatòria i eliminatòria: (puntuació màxima 10 
punts i mínima 5)

      Prova teòrica pràctica: 

Consistirà  en realitzar  durant  el  temps que el  tribunal  determini,  un o diversos 
supòsits pràctics relacionats amb les funcions relacionades a l’annex I de les bases 
específiques.

Per  realitzar  aquesta  prova  els  aspirants  podran  fer  ús  dels  textos  legals  i 
col·leccions de jurisprudència dels quals s’hagin proveït. No es podrà fer ús de 
formularis o similars ni de textos concordants.

Si el Tribunal ho creu oportú podrà plantejar diverses preguntes sobre aspectes 
teòrics relacionats amb les funcions a desenvolupar.

Es  valorarà  principalment  la  capacitat  de  raciocini,  la  sistemàtica  en  el 
plantejament,  la  formulació  de  conclusions  i  el  coneixement  i  adequada 
interpretació de la normativa aplicable.

Aquesta prova és de caràcter eliminatori.

Els textos recomanats per la realització d’aquesta prova entre altres són:

 Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de 
l’administració local, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local.

 Reial Decret 500/1990, de 20 de abril, per el que es desenvolupa el capítol 
1er. del títol Sisè de la Llei 39/1988.

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 Orde EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció 
del model normal de comptabilitat local.

 Ordre HAP/2105/2012 sobre obligacions de subministrament d’informació 
previstes a la Llei 2/2012.

 Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i 
sostenibilitat financera.

 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció 
del model normal de comptabilitat local.

 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

 Normativa  diversa  en  relació  amb  la  lluita  contra  la  morositat  en  les 
operacions comercials, control del deute comercial del sector públic, impuls 
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 
sector públic.

 Normes reguladores sobre tutela financera de les entitats locals.
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Es realitza el segon exercici: prova teòrico pràctica consistent en la realització d’un 
supòsit teòric pràctic elaborat pel Tribunal. 

 
La durada d’aquesta prova ha estat de 2 hores i 30 minuts. Aquesta prova és de 
caràcter eliminatori i es qualifica sobre un màxim de 10 punts, essent necessari obtenir 
un 5 per a superar-la.

El resultat de l’aspirant presentat, es detalla a continuació:

Nº DNI Prova tipus test
1 ***9216** NO APTE

L’aspirant presentat no ha assolit la qualificació mínima per poder superar la prova i, 
per tant, el Tribunal el declara NO APTE.

Llegida la present Acta i trobada conforme, la signo jo com a President del Tribunal, 
que certifico, en data i lloc consignada a l’encapçalament.

Mont-roig del Camp, 28 de maig de 2019

Signatures,

Xavier Tardiu Bonet
President

Document signat electrònicament.
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