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CONVOCATÒRIA PEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL DE PERSONAL ADMINISTRATIU PER A AQUEST CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT i PEL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT 

 
 

QUADERNET DE RESPOSTES DE LA SEGONA PROVA 
Realitzat el dia 18 de maig de 2022 

 

 

SUPÒSIT 1 (Puntuació màxima 5 punts) 

RESPOSTES: 

1. Cercar el menor a la base de dades per verificar que no existeixi l’expedient del mateix. 
2. Si no existeix es procedirà a la creació del nou expedient del menor a la pestanya pertinent de 

l’aplicatiu afegint el nom, cognom, data i país de naixement de l’infant, adreça, llibre de família... 
3. Afegir els indicadors de risc que han motivat l’obertura de l’expedient (els 3 més rellevants). 
4. Crear les fitxes pertinents a les persones vinculades amb l’infant: pares, germans, avis... afegint 

el seu nom, cognoms, data de naixement, procedència... 
5. Vincular el nucli de l’infant amb qui viu i altres familiars relacionats. També establir de quin nucli 

fas l’estudi com a EAIA. (Crear els nuclis de convivència familiar per tal que estiguin vinculades 
les fitxes). 

6. Afegir a l’aplicatiu tota la documentació important sobre el cas, pactada prèviament amb els 
tècnics de referència (informe de derivació, eina de clivatge...). 

7. En aquest cas es crea un Expedient de Risc de l’infant i es genera un missatge automàtic 
adreçat a l’EFI (DGAIA) que s’ha creat l’expedient pertinent. 
 
 
 
 

SUPÒSIT 2 (Puntuació màxima 5 punts) 

RESPOSTES: 

1.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

2.- Constitueix l’objecte concret del present contracte les següents prestacions: 

Treballs ordinaris que inclou el manteniment de jardineria i neteja de l’interior del recinte de l’església, l’espai 
del taller-jardí arquitectònic, els parterres i canals de desguàs de l’entorn d’aquest recinte, així com la pineda 
que envolta aquest recinte i les papereres del nucli urbà de la Colònia Güell. 

Treballs complementaris de jardineria de tipologia i periodicitat variables segons ordres i/o encàrrecs 
específics del Consorci de la Colònia Güell. 

3.-  40.000,00 euros sense IVA. Per calcular el valor estimat del contracte cal tenir present també el possible 
període de pròrroga,d’acord al que indica l’article 101 de la Llei 9/2017. 
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4.- El procediment més comú, sinó hi ha cap urgència per a la seva tramitació seria mitjançant un 
procediment obert, no harmonitzat i tramitació ordinària. 

Els principals tràmits de l’expedient serien: 

- Aprovar els plecs de clàusules econòmiques i administratives i els plecs de clàusules tècniques que 
han de regular la licitació. 

- Aprovar (de manera conjunta al tràmit anterior) l’inici del procediment obert. 
- Un cop transcorregut el període fixat per la licitació obrir el sobre A de documentació general. 
- Requerir, si s’escau, la subsanació de la documentació presentada per les empreses. És la fase 

d’exclusió del procediment de licitació d’aquelles empreses que no compleixin amb els criteris 
fixats. 

- Obertura del sobre B (propostes pels criteris de valoració) i fer la classificació de les ofertes de les 
empreses presentades en funció de la puntuació dels criteris valoratius. 

- Aprovar la classificació d’ofertes i adjudicació provisional a l’empresa que ha obtingut la màxima 
puntuació. En aquesta fase es requereix la documentació fixada als plecs per tal de poder aprovar 
l’adjudicació definitiva. 

- Un cop aportada la documentació per part de l’empresa si tot és correcte s’aprova l’adjudicació 
definitiva i es formalitza el contracte. 

 

 

SUPÒSIT 3 (Puntuació màxima 5 punts) 

RESPOSTES: 

En aquest cas s’hauria d’aconsellar al ciutadà la presentació de la sol·licitud d’ajuts d’especial urgència 
per deutes de lloguer regulats en la Resolució TES /126/2021 de 15  de gener per la qual s’estableixen 
les condicions d’accés  a les prestacions d’especial urgència. 

Aquest Ajuts estan previstos per atendre situacions temporals de davallada d’ingressos. La seva finalitat 
és possibilitar: 

-          La permanència en l’habitatge del sol·licitants i la resta de membres de la unitat de convivència. 
 

Tipus d’ajuts per pagar el lloguer d’un habitatge?  

El Pla per al dret a l’habitatge vigent preveu ajuts adreçats a diferents col·lectius susceptibles de ser 
exclosos socialment per motius residencials: prestacions per pagar el lloguer i prestacions d’urgència 
especial per atendre situacions en què es produeixen rebuts impagats. 

Per obtenir prestacions per pagar el lloguer cal complir una sèrie de requisits, com no superar el límit 
d’ingressos de la unitat de convivència ni l’import que es paga de lloguer segons la zona geogràfica. 

S’atorguen per a quatre anys i cada any es revisen les condicions dels beneficiaris per poder renovar-les. 

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu. 

Només es poden sol·licitar quan s’obre la convocatòria corresponent, que es publica al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Es duen a terme les renovacions d’antics perceptors i l’opció a presentar la 
sol·licitud als nous llogaters de borses de mediació. 

També hi ha les prestacions urgents per a impagaments del lloguer 
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On es poden sol·licitar les prestacions per pagar el lloguer?  

A les Borses de mediació per al lloguer social i a les oficines locals d’habitatge. 

Si residiu a la ciutat de Barcelona, adreceu-vos al Consorci de l’Habitatge de Barcelona. 

En cas que a la vostra població no existeixi cap oficina local d’habitatge, ni d’àmbit municipal ni d’àmbit 
comarcal, podeu adreçar-vos a les diferents seus territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

  


