PROVES SELECTIVES CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL
TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, GRUP A, SUBGRUP A1.
PROCEDIMENT OPOSICIÓ LLIURE.
EXERCICI 1 (OBLIGATORI I ELIMINATORI)

SUPÒSIT PRÀCTIC N 1
El Consorci ha de realitzar una obra, l'import de la qual és el següent:
-Mà d'obra: 20.000,00
-Materials: 13.614,00
-Benefici industrial: el mínim previst en la norma
-Despeses generals: el mínim previst en la norma
-IVA el 21%
L'oferta més econòmica és la presentada pels Germans De Dalt C.B. (Comunitat
de Béns)
Responga a les següents preguntes:
A) Calcule l'import total que el Consorci haurà de tenir previst en el pressupost per
a atendre la contractació
B) És possible la realització d'un contracte menor?
C) Es pot adjudicar l'obra als Germans De Dalt CB?

SUPÒSIT PRÀCTIC N 2
El Consorci de Residus V5 incoa procediment per a la licitació del contracte de
concessió de serveis de recollida separada i gestió d'oli de cuina usat per import de
348.886,86 €, IVA exclòs. La publicació del Plec que regeix la licitació es produeix
en data 24 de maig de 2021, i uns dies després es presenta en el registre escrit
d'oposició per part d'un sindicat per dues causes: (i) els plecs no inclouen informació
sobre tot el personal a subrogar i (ii) no es preveu cap condició especial d'execució
de naturalesa laboral.
Una vegada transcorregut el termini de presentació d'ofertes, es constitueix la Mesa
de Contractació per a analitzar les proposicions presentades, acte en el qual exclou
a la mercantil A per incompliment dels requisits previs a què es refereixen els arts.
140 i 141 LCSP, enfront del que la referida empresa presenta escrit d'oposició.
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Consumats els tràmits oportuns, la Mesa de Contractació eleva proposta
d'adjudicació en favor de la mercantil B, recorrent-se aquesta decisió per la
mercantil C, en considerar que la puntuació atorgada és errònia. No obstant això,
l'òrgan de contractació decideix adjudicar el contracte en data 2 de setembre (dia
en què es notifica), decisió que també és recorreguda per la mercantil C,
formalitzant-se el contracte, donats els retards patits, en data 12 de setembre.
QÜESTIONS
1. Com qualificaria l'escrit d'oposició enfront dels plecs presentat pel sindicat? Té
legitimació el sindicat per a presentar el referit escrit d'oposició?
2. Com qualificaria l'escrit d'oposició de la mercantil A enfront de la seua exclusió?
3. En quin sentit ha de resoldre's el recurs interposat contra la proposta
d'adjudicació? És correcta la forma d’actuar del Consorci amb la formalització del
contracte?

SUPÒSIT PRÀCTIC N 3
A.- El Consorci va aprovar una modificació del contracte de concessió d'obra
pública per a l'execució de les previsions del projecte de gestió de residus a través
d'un acord de la Comissió de Govern, sent que els Estatuts atribueixen la
competència sobre qüestions relatives al projecte de gestió a l'Assemblea General,
per majoria qualificada. Advertida la situació es planteja adoptar un nou acord de la
Comissió de Govern deixant-ho sense efecte.
B.- A més, la Comissió de Govern va concedir una subvenció a un dels Ajuntaments
consorciats i posteriorment, en comprovar que el Municipi no complia el requisit de
població inferior a 1.000 habitants, pretén adoptar un altre acord revocant i deixant
sense efecte la subvenció concedida.
C.- Finalment, la Gerència del Consorci va dictar resolució adjudicant un contracte
menor de subministrament a una empresa per 3.000 euros, iva inclòs, sent que la
invitació cursada a l'empresari i la pròpia oferta de l'empresari indicaven clarament
la quantitat de 3.000 euros, iva no inclòs. Es planteja dictar una nova resolució
modificant l'anterior i adjudicant el contracte per la quantitat correcta.
Indica, en cada cas quina, és la figura jurídica i el procediment administratiu a
seguir.

SUPÒSIT PRÀCTIC N 4
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El Consorci de gestió de residus V5 ha licitat un contracte d’obres per a la
construcció d’una planta de compostatge comunitari en un dels municipis que
formen part del seu àmbit competencial. El termini per a l’execució de l’obra, d’acord
amb la clàusula setena del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP),
és de dos mesos comptadors des de la subscripció de l’acta de comprovació del
replanteig. A més, a la clàusula onzena del PCAP, s’estableixen les penalitats per
demora, del tenor literal següent: “Quan el contractista, per causes imputables a ell
mateix, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total, el
Consorci imposarà penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte, IVA exclòs.”
L’empresa que resulta adjudicatària va ofertar una millora en el termini d’execució
de les obres, passant a ser aquest de 45 dies.
La contractista comença l’obra després de la signatura de l’acta de comprovació del
replanteig però, degut a una demora d’un dels proveïdors de materials amb què
comptava, finalitza l’obra en 50 dies.
D’acord amb la informació anterior, descriga les actuacions que ha de portar a terme
el Consorci, en el seu cas.

SUPÒSIT PRÀCTIC N. 5
El Consorci per a la gestió de residus V5 acaba d'adjudicar a l'empresa X un
contracte administratiu de serveis, mitjançant procediment obert, tramitació
ordinària, i diversos criteris d'adjudicació per a la prestació d'un determinat servei,
devent l'adjudicatari executar el servei de manera successiva i per preu unitari.
Els plecs que regeixen la licitació de l'esmentat contracte contemplaven dos tipus
de criteris d'adjudicació: criteris avaluables mitjançant judici de valor (20%)
relacionats directament amb l'objecte del contracte i millores addicionals a aquest
(80%), corresponent l'adjudicació a l'oferta que obtinga una major puntuació de la
suma de tots ells.
Es demana:
1.- Indique a qui correspon configurar els criteris de valoració i sobre la base de
quins principis.
2.- Indique si per al contracte actual resulta preceptiva l'aplicació de més d'un criteri
d'adjudicació i si és necessària la constitució d'un comité format per experts amb
qualificació apropiada.
3.- Indique si els criteris d'adjudicació que contemplen els plecs s'ajusten a les
previsions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. En
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el cas que no s'ajustaren, indique de manera succinta les actuacions que ha de
seguir el Consorci.
Analitze totes les qüestions plantejades, havent de motivar la resposta.
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