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Segon exercici. Part pràctica del concurs oposició per a la provisió de 

2 places de tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració 

parlamentària de les Corts Valencianes 

 

CAS PRÀCTIC 1 DEL BLOC II 

 
Les Corts Valencianes han promogut la contractació del servei d'enregistrament, catalogació 

i gestió de les sessions, rodes de premsa i actes institucionals de la institució, respecte a la 

qual s'ha proposat un plec de clàusules administratives particulars, en el qual consten, entre 

altres, les qüestions següents: 

 

- Durada del contracte: 2 anys prorrogables per 2 anys més. 

- Pressupost base de licitació: 40.000 euros. IVA 21%: 8.400 euros. 

- Eventuals pròrrogues, per cada anualitat: 20.000. IVA 21%: 4.200 euros. 

- En el plec de clàusules administratives particulars es preveu una possible modificació 

del 20 per cent del pressupost inicial del contracte. 

- Es preveu una garantia definitiva del 7% sobre el preu d'adjudicació. 

- La puntuació dels criteris d'adjudicació es calcula sobre 100 punts, incloent-hi els 

següents: 

• El preu: un 70%. 

• L'experiència i qualificació professional del personal de l'empresa licitadora que 

s’haja d’adscriure al servei de vigilància: un 30%. 

 

En el cas que finalitzat el termini de durada i les pròrrogues previstes el contractista 

continuara prestant el servei durant sis mesos més, amb coneixement de les Corts 

Valencianes, sense que en cap moment la institució dirigira requeriment al contractista 

perquè cessara en la seua activitat. Es desconeix si el contractista podria reclamar una 

remuneració per aquests serveis a pesar que no existisca vincle contractual i que l'activitat 

es deguera a l'exclusiva i unilateral voluntat del contractista. 

 

Qüestions a resoldre: 

 

1. És jurídicament viable la durada establida per al contracte? És viable jurídicament la 

durada de les pròrrogues previstes? En quines condicions es produeixen les 

pròrrogues? Quin seria el termini de durada màxima del contracte permés legalment, 

incloent-hi totes les pròrrogues possibles? (1 punt). 

2. És viable jurídicament el percentatge de modificació del contracte previst en el plec? 

En quines condicions es pot plantejar aquesta modificació? (1 punt). 

3. Quin és el valor estimat del contracte? Detalleu tots els conceptes que s'hi integren, 

tot indicant els preceptes legals aplicables (0,5 punts). 

4. És viable jurídicament establir els criteris establits en aquest supòsit per a la selecció 

del contractista?, en quines condicions són viables aquests criteris? En el cas que 

algun no ho siga, indiqueu la raó (1 punt).   
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5. És correcta la garantia definitiva que han previst les Corts Valencianes en el plec de 

clàusules administratives? En quin termini s'ha de constituir la garantia definitiva? 

Quines són les formes en les quals pot prestar-se la garantia definitiva? Quina 

situació es produeix si no es constitueix la garantia definitiva? (1 punt). 

6. Qui té assignada la competència en les Corts Valencianes per a l'aprovació dels plecs 

de clàusules administratives particulars? Quan han d'aprovar-se aquests plecs? Es 

podrien modificar amb posterioritat a la seua aprovació? (0,5 punts) 

7. Qui té assignada la competència en les Corts Valencianes per a l'adjudicació dels 

diferents contractes que es formalitzen? Quin òrgan de les Corts Valencianes tindria 

assignada la potestat d'adjudicar aquest contracte? (1 punt). 

8. Quin és el procediment d'adjudicació que hauran de seguir les Corts Valencianes, 

d'acord amb el que es disposa en la LCSP? Quins són els trets bàsics d'aquest 

procediment en aquest supòsit? (1 punt). 

9. Quina és la publicitat de l'anunci de licitació que hauran de realitzar les Corts 

Valencianes? Cal publicar aquest anunci en el perfil de contractant i en el Diari 

Oficial de la Unió Europea? Per què? (0,5 punts). 

10. Quins seran els terminis mínims de presentació d'ofertes pels licitadors? Com es 

presentaran les ofertes pels licitadors i com es realitzarà la valoració de les ofertes? 

(0,5 punts). 

11. Quin òrgan d'assistència intervindrà en el procediment de licitació? Quina és la seua 

composició? Quines són les funcions que té assignades? (1 punt). 

12. Com i en quines condicions es formalitzarà el contracte que s'adjudique en el 

procediment? Haurà de publicar-se la formalització del contracte? En quines 

condicions i de quina forma? (1 punt). 

13. Haurien de pagar les Corts Valencianes l'import dels sis mesos d'activitat realitzat 

pel contractista una vegada havia finalitzat el contracte? Per què? En quin termini 

podria reclamar el contractista el pagament del servei? Quin tipus d'expedient hauria 

de tramitar-se perquè el contractista poguera percebre aqueixos sis mesos? (2 punts). 

14. Quins serien els recursos aplicables a l'expedient de contractació? Es podria 

interposar el recurs especial en matèria de contractació contra l'acord d'adjudicació 

del contracte?, Són potestatius els recursos que es podrien interposar? (0,5 punts). 

 

Contesteu totes les qüestions que es plantegen indicant totes les consideracions jurídiques 

que siguen aplicables, d'acord amb el que es disposa en la Llei de Contractes del Sector 

Públic, indicant tots els preceptes d'aquest text legal que siguen aplicables i la resta de 

normes jurídiques aplicables. 
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Segon exercici. Part pràctica del concurs oposició per a la provisió de 

2 places de tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració 

parlamentària de les Corts Valencianes. 

 

CAS PRÀCTIC 2 DEL BLOC II 

 
Les Corts Valencianes han promogut la contractació del servei de neteja interior i exterior 

de la totalitat de les dependències, mobiliari i equipament dels edificis que formen part 

del complex de la institució, respecte a la qual s'ha proposat un plec de clàusules 

administratives particulars, en el qual consten, entre altres, les següents qüestions: 

 

- Durada del contracte: 3 anys prorrogables per 3 anys més. 

- Pressupost base de licitació: 660.000 euros. IVA 21%: 138.600 euros. 

- Eventuals pròrrogues, per cada anualitat: 330.000. IVA 21%: 69.300 euros. 

- En el plec de clàusules administratives particulars es preveu una possible modificació 

del 25 per cent del pressupost inicial del contracte. 

- Es preveu una garantia definitiva del 3% sobre el preu d'adjudicació. 

- La puntuació dels criteris d'adjudicació es calcula sobre 100 punts, incloent-hi els 

següents: 

• L'experiència del licitador en la prestació de serveis similars a satisfacció de 

l'administració: un 10%. 

• L'experiència i qualificació professional del personal de l'empresa licitadora 

que s’haja d’adscriure al servei: un 25%. 

• El preu: un 65%. 

 

Qüestions a resoldre: 

 

1. És jurídicament viable la durada establida per al contracte? És viable 

jurídicament la durada de les pròrrogues previstes? En quines condicions es 

produeixen les pròrrogues? Quin seria el termini de durada màxima del 

contracte permés legalment, incloent-hi totes les pròrrogues possibles? (1 

punt). 

2. És viable jurídicament el percentatge de modificació del contracte previst en 

el plec? En quines condicions es pot plantejar aquesta modificació? (1 punt). 

3. És viable jurídicament establir els criteris establits en aquest supòsit per a la 

selecció del contractista?, en quines condicions són viables aquests criteris? 

En el cas que algun no ho siga, indiqueu la raó (1,5 punts).  

4. És correcta la garantia definitiva que han previst les Corts Valencianes en el 

plec de clàusules administratives? En quin termini s'ha de constituir la garantia 

definitiva? Quines són les formes en les quals pot prestar-se la garantia 

definitiva? Quina situació es produeix si no es constitueix la garantia 

definitiva? (1 punt). 
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5. Qui té assignada la competència en les Corts Valencianes per a l'aprovació 

dels plecs de clàusules administratives particulars? Quan han d'aprovar-se els 

plecs de clàusules administratives particulars? Es podrien modificar amb 

posterioritat a la seua aprovació? (0,5 punts). 

6. Qui té assignada la competència en les Corts Valencianes per a l'adjudicació 

dels diferents contractes que es formalitzen? Quin òrgan de les Corts 

Valencianes tindria assignada la potestat d'adjudicar aquest contracte? (1 

punt). 

7. Quin és el procediment d'adjudicació que hauran de seguir les Corts 

Valencianes, d'acord amb el que es disposa en la LCSP? Quins són els trets 

bàsics d'aquest procediment? (1,5 punt). 

8. Quina és la publicitat de l'anunci de licitació que hauran de realitzar les Corts 

Valencianes? Cal publicar aquest anunci en el perfil de contractant i en el Diari 

Oficial de la Unió Europea? Per què? (1 punt). 

9. Quins seran els terminis mínims de presentació d'ofertes pels licitadors? Com 

es presentaran les ofertes pels licitadors i com es realitzarà la valoració de les 

ofertes? (1 punt). 

10. Quin òrgan d'assistència intervindrà en el procediment de licitació? Quina és 

la seua composició? Quines són les funcions que té assignades? (1 punt). 

11. Com i en quines condicions es formalitzarà el contracte que s'adjudique en el 

procediment? Haurà de publicar-se la formalització del contracte?, en quines 

condicions i de quina forma? (1 punt). 

12. Quins serien els recursos aplicables a l'expedient de contractació? Es podria 

interposar el recurs especial en matèria de contractació contra l'acord 

d'adjudicació del contracte? Són potestatius els recursos que es podrien 

interposar? (1 punt). 

 

Contesteu totes les qüestions que es plantegen indicant totes les consideracions jurídiques 

que siguen aplicables, d'acord amb el que es disposa en la Llei de Contractes del Sector 

Públic, indicant tots els preceptes d'aquest text legal que siguen aplicables i la resta de 

normes jurídiques aplicables. 



 

 
 

Segon exercici. Part pràctica del concurs oposició per a la provisió de 2 

places de tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració parlamentària 

de les Corts Valencianes. 

 

CAS PRÀCTIC 1 DEL BLOC III 

 
La Mesa de les Corts Valencianes, a través del lletrat major, sol·licita al Servei d’Afers 

Econòmics que informe sobre les següents qüestions que plantegen una certa dificultat, amb 

vista a la possible modificació de les normes reguladores del règim econòmic i pressupostari 

de la institució. Contesteu de manera detallada aquestes qüestions, i indiqueu el sentit en el 

qual hauria d'informar el servei esmentat. 

 

1. Quines són les fases del procediment administratiu de despesa pública a les Corts 

Valencianes i la significació que en té cadascuna? (2 punts). 

2. Quins són els diversos procediments per a la concessió de subvencions? Quins 

són els tràmits que se segueixen en cadascun d'aquests procediments, des de 

l’inici fins que es paga els beneficiaris? Quines són les fases del procediment 

administratiu de despesa pública que es correspon amb cadascun dels tràmits 

procedimentals? (3,5 punts). 

3. Quines són les diferències fonamentals entre la comptabilitat financera i la 

comptabilitat pública? (3 punts). 

4. En què coincideixen i quines són les diferències entre la gestió i comptabilització 

de les despeses de funcionament i les despeses d'inversions reals en el pressupost 

de les Corts Valencianes? (1 punt). 

5. Quin és l'àmbit d'actuació de la legislació de la Generalitat en matèria de 

subvencions? (1 punt). 

6. Quin és el procediment d'aprovació, elaboració i fiscalització del compte general 

de les Corts Valencianes i quina significació té cadascun dels tràmits a realitzar? 

(2 punts). 

 

Es requereix la contestació de forma àmplia i raonada de cadascuna de les preguntes 

anteriors, amb indicació de totes les normes jurídiques que siguen aplicables en cada cas 

concret. 



 

Segon exercici. Part pràctica del concurs oposició per a la provisió de 

2 places de tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració 

parlamentària de les Corts Valencianes 

 

CAS PRÀCTIC 2 DEL BLOC III 

 
La Mesa de les Corts Valencianes, a través del lletrat major, sol·licita al Servei d'Assumptes 

Econòmics que informe sobre les qüestions següents que plantegen una certa dificultat, amb 

vista a la possible modificació de les normes reguladores del règim econòmic i pressupostari 

de la institució. Contesteu de manera detallada aquestes qüestions, i indiqueu el sentit en el 

qual hauria d'informar el servei esmentat. 

 

1. Quines són les fases del procediment administratiu de despesa pública a les Corts 

Valencianes i la significació que té cadascuna d'elles? (2 punts). 

2. Quins són els diversos procediments per a la concessió de subvencions? Quins 

són els tràmits que se segueixen en cadascun d'aquests procediments, des del seu 

inici fins que es paga als beneficiaris, quines són les fases del procediment 

administratiu de despesa pública que es correspon amb cadascun dels tràmits 

procedimentals? (3,5 punts). 

3. Quines són les funcions que compleixen els pagaments a justificar i les bestretes 

de caixa fixa a les Corts Valencianes i com es realitza la gestió i fiscalització 

d'aquests? (3 punts). 

4. Quines són les diferències entre el control intern i el control extern en l'àmbit de 

la Generalitat? (1 punt). 

5. Quin és el sentit de les modificacions dels crèdits del pressupost de la Generalitat 

i quins són els principis bàsics que regulen el seu règim jurídic? (2 punts). 

6. Quins són els documents que integren el compte general de l'Administració de la 

Generalitat i quina és la funció que compleix cadascun d'ells? (1 punt). 

 

Es requereix la contestació de forma àmplia i raonada de cadascuna de les preguntes 

anteriors, amb indicació de totes les normes jurídiques que siguen aplicables en cada cas 

concret. 


	BLOC II. opció 1.pdf
	BLOC II. opció 2.pdf
	BLOC III. opció 1.pdf
	BLOC III. opció 2.pdf

