DNI núm.

SEGON EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA CREACIÓ D’UNA LLISTA
D’ASPIRANTS PER A POSSIBLES NOMENAMENTS INTERINS O CONTRACTACIONS
LABORALS TEMPORALS D’ADMINISTRATIUS/IVES (BO01/2018)
Instruccions:
- Temps per a la realització de l’exercici: 120 min

- Disposeu de les aplicacions Microsoft Office Word i Excel per a la realització dels exercicis.
- Heu de guardar els exercicis a l’escriptori de l’ordinador en un sol document de Word i un
altre d’Excel anomenant-los amb el vostre núm. de DNI.
- Disposeu de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, que es troba en format pdf a l’escriptori del vostre ordinador.
- També disposeu de les dades de l’apartat 1 en format word amb el nom “dades”.

SUPÒSIT PRÀCTIC
Un ajuntament té prevista per a 2017 una partida pressupostària de 5.650,00 €
per atorgar un complement de productivitat als funcionaris dels serveis
financers que aconsegueixin recaptar deutes considerats incobrables, d’acord
amb el previst a l’Acord de condicions econòmiques, socials i de treball dels
funcionaris d’aquest ajuntament.

Enguany han sol·licitat el complement els següents funcionaris:
1r. Cognom

2n Cognom

Nom

Import recaptat

Cortés
Miranda
Miró
Sánchez
Tarrats

Pérez
Miranda
Cas
Marquès
Suqué

Magdalena
Juan José
Francesc
Marina
Isidre

8.040,25 €
1.524,32 €
21.878,98 €
14.815,24 €
3.268,32 €

TOTAL RECAPTAT

49.527,11 €

Per poder cobrar aquest complement, d’acord amb el previst a l’art. 43 de
l’Acord de condicions econòmiques, socials i de treball dels funcionari, els
interessats és requisit indispensable haver-lo sol·licitat en el termini de 30 dies
hàbils a partir de l’endemà de l’aprovació del compte de recaptació, que va tenir
lloc el dia 15 de març de 2017.
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La data de presentació de les diferents sol·licituds és:
1r. Cognom

2n Cognom

Nom

Data de
Presentació

Cortés
Miranda
Miró
Sánchez
Tarrats

Pérez
Miranda
Cas
Marquès
Suqué

Magdalena
Juan José
Francesc
Marina
Isidre

28-04-2017
10-05-2017
21-03-2017
02-05-2017
21-04-2017

Partint d’aquest supòsit, dóna resposta a les següents peticions:
a) Calcula la gratificació que cal atorgar a aquests funcionaris tenint en
compte l’import recaptat per cadascun d’ells respecte de l’import total
recaptat. Presenta els resultats en un full d’Excel.
Cal tenir en compte que només tindran dret al cobrament aquells funcionaris
que hagin presentat la sol·licitud dins de termini. Els imports corresponents
a aquells que no complissin aquest requisit –si hi ha funcionaris en aquest
cas- no seran assignats a cap funcionari.
b) Fes una comparativa dels resultats de l’incentiu mitjançant una gràfica de
barres.
c) Tenint en compte totes aquestes dades, redacta els antecedents i la part
dispositiva d’una resolució conjunta donant resposta a les peticions de
tots aquests funcionaris, estimant-les o desestimant-les, segons
correspongui (s’hi han d’incloure taules).
Disposeu de la plantilla del document que heu de completar a l’escriptori de
l’ordinador amb el nom “Resolució”.
Podeu consultar el calendari de 2017 que us adjuntem.
d) Elabora, així mateix, la notificació d’aquesta resolució adreçada a un
d’ells.
Aquests documents (resolució i notificació) s’han d’elaborar utilitzant
l’aplicatiu Word, en un sol arxiu, separant per pàgines els punts c) i d). Cal
presentar el document en el següent format:
-

Títol del document:
Arial 14 en negreta i centrat
Lletra de la resta del document:
Arial 12
Marge dret:
3 cm
Marge esquerre:
3 cm
Marge superior:
2 cm
Marge inferior:
2 cm
El document ha d’estar justificat.
Les taules han de tenir la primera fila (títols) amb “ombrejat”.
Cal incloure un peu de document amb el nom de l’Ajuntament en negreta i en lletra
Arial 9 alineat a l’esquerra i amb el número de pàgina a la dreta.
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e) Sobre la notificació, contesta les següents preguntes:
e.1.

Si considerem que la resolució es signà electrònicament el dia 24-52017, quin era l’últim dia per cursar aquestes notificacions?

e. 2.

L’Ajuntament va enviar aquestes notificacions únicament per mitjans
electrònics. Un dels sol·licitants ha presentat un recurs al·legant que
calia haver-li practicat també en paper. La seva al·legació s’ha
d’estimar? Raona la teva resposta.

e.3.

L’Ajuntament va posar a disposició la notificació d’aquesta resolució a
tots aquests funcionaris el dia 29-5-2017. El Sr. Francesc Miró i Cas no
ha accedit al seu contingut un cop transcorreguts 15 dies naturals.
Aquesta conducta, té algun efecte a nivell administratiu?
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CRITERIS DE CORRECCIÓ
L’exercici es puntuarà sobre 100 punts, que seran distribuïts de la següent manera:
1. Valoració de la utilització de mitjans informàtics (fins a 30 punts)
2. Valoració de l’aplicació pràctica del procediment administratiu (fins a 70 punts)

5

