
 

Redondela 23.02.2021

BOLSA  DE  TRABALLO  DE  TÉCNICO/A  DE  XESTIÓN  PARA  O  CONCELLO  DE
REDONDELA 

PROPOSTA DE SUPOSTO PRÁCTICO nº 1

O suposto práctico que se propón ten relación directa coas funcións que se indican na base 1ª
(entre as que figuran informar ás persoas usuarias nos asuntos relativos a súa área de traballo,
elaborar  informes  de  carácter  técnico  no  marco  das  súas  competencias,  elaborar  pregos  e
valoración das ofertas, supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa
área de traballo e formar parte das mesas de contratación).

O suposto valorarase tal como dispón a base 9ª:

 a capacidade de análise e a aplicación razoada dos coñecementos teóricos á resolución
dos problemas prácticos expostos, 

 a orde e claridade de ideas e claridade da exposición escrita. 

Este exercicio puntuarase de 0 a 10 puntos.

SUPOSTO 

No Concello de Redondela existen as seguintes necesidades:

A) O departamento de vías e obras solicita que se compre urxentemente un vehículo para os
desprazamentos. O orzamento base de licitación do vehículo ascendería a 30.000 euros.

B) O departamento de réxime interior quere que se contrate a unha empresa de mantemento de
ascensores por un período de 2 anos. O custe ascendería a 9.000 euros.

C)  Construir  un  novo  inmoble  para  albergar  o  departamento  de  servizos  sociais.  O  valor
estimado do contrato será de  600.000 euros. 

CUESTIÓNS A RESOLVER  conforme a normativa de contratación pública:

1)  Cualifique de forma razoada os distintos contratos.

PUNTUACIÓN: ATA UN MÁXIMO DE 3 PUNTOS.

2) Indique os distintos trámites que se deben realizar para aprobar o expediente de contratación
de cada unha das  necesidades  expostas,  con  indicación  do procedemento  de contratación a
seguir.



 

PUNTUACIÓN: ATA UN MÁXIMO DE 7 PUNTOS, que de xeito desagregado é:

 Tramitación  A): 2 puntos.

 Tramitación B): 2 puntos.

 Tramitación C): 3 puntos.


