
 

PROVA PRÀCTICA PROCÉS SELECCIÓ PER A COBRIR AMB 

CARÀCTER INTERÍ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ EL 

LLOC DE TREBALL DE TRESORERIA SUBESCALA 

INTERVENCIÓ TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT DE 

CUBELLES. 

 

Tercera prova de la fase d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, 

d’acord amb les base 7.3. 

 

Consisteix en resoldre per escrit els següents dos supòsits pràctics 

relacionats amb les funcions i els coneixements propis de la plaça a 

cobrir. 

 

Temps previst: 1,30 hores 

Qualificació: 0- 25 punts, essent el mínim 12,50 punts per aprovar. 

 

Es permet la utilització de calculadora per a resoldre els dos casos 

pràctics. 

 

 

Supòsits: 

 

Cas Pràctic A 

 

Un Ajuntament ha previst realitzar una obra de millora dels edificis 

municipals amb una valoració de 1.000.000€, finançats el 50% amb una 

subvenció de la Diputació i la resta amb un préstec a llarg termini.  

 

Les dades del préstec son les següents: 

Termini : 10 anys 

Amortització de capital : Quotes constants 

Tipus d’interès : 2% 

 

 

1.- Determinar el quadre d’amortització  tenint en compte que l’import del 

préstec s’ingressa a l’Ajuntament el 1/01/2022 . 

 



 

2.- Indicar quins imports i en quins capítols es recolliran en el pressupost 

municipal els diferents moviments d’ingressos i despeses al 2022. 

 

3.- En el cas que l’any 2026 es faci una amortització anticipada,  a més de 

l’ordinària,  per un import igual al doble d’aquesta última: 

 

- quins serien els imports i els capítols que haurien de constar en el 

pressupost de 2027 tenint en compte que es manté el mateix import 

d’amortització ordinària pels anys següents? 

 

4.- Quins moviments  pressupostaris  es produirien l’any 2030 per aquest 

préstec ? 

 

 

 

Cas Pràctic B 

 

Una empresa constructora ha redactat el pressupost per realitzar unes obres 

amb els conceptes següents: 

 

Cost dels materials 200.000€ 

Cost dels treballs de redacció del projecte d’obres : 20.000€ 

Cost del personal contractat per l’obra : 100.000€ 

Benefici industrial de l’empresa : 40.000€ 

IVA i d’altres tributs : 25.000€ 

 

1.- Calcular la liquidació provisional que haurà de practicar l’Ajuntament 

per l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  (ICIO) tenint en 

compte que el tipus impositiu és del 4% i que es tracta d’una obra de 

protecció oficial amb una bonificació del 50%. 

 

2.- Calcular la liquidació definitiva una vegada acabada l’obra  que haurà 

de practicar l’Ajuntament tenint en compte que tots els costos previstos 

realment s’han incrementat un 5% 

 


