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CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS AMB PROVES, D’1 
TÈCNIC/A SUPERIOR, GRUP A, SUBGRUP A1, FUNCIONARI/A INTERÍ/NA PER AL 
PROJECTE ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT, AIXÍ COM PER A LA 
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DEL MATEIX PERFIL PROFESSIONAL, AMB 
ADSCRIPCIÓ A L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC D’AQUEST CONSELL 
COMARCAL 
 
 
 

QUADERNET DE RESPOSTES DEL SEGON EXERCICI DE LA PRIMERA PROVA 
Realitzat el dia 31 de maig de 2022 

 
El segon exercici consistirà en l’exposició oral davant del Tribunal del supòsit desenvolupat a l’exercici primer 
(només d’un punt del supòsit pràctic). El Tribunal formularà tres preguntes relacionades amb el temari annex i 
les funcions del lloc de treball que caldrà respondre igualment de manera oral davant del Tribunal. Té una 
puntuació màxima de 15 punts. 

 
 
 

 Exposició supòsit pràctic de només una de les preguntes (puntuació màxima: 3 punts)  
A valorar: 

 
Comunicació, discurs ordenat, Llenguatge tècnic, capacitat de síntesi, control i estructura de 
l’exposició, gestió de l’estrès,.... 

 
 
 

 Pregunta 1 (puntuació màxima: 4 punts) 
 
Procediment administratiu a seguir per a la constitució d’una associació / cooperativa. 
 
A valorar: 

 
Associació:  

1. Elaborar l’acta fundacional 
2. Elaborar els estatuts 
3. Inscripció al Registre General d’Associacions (Dept. De Justícia de la GenCat) 
4. Inscripció a Hisenda – Agència Tributaria 

 
Cooperativa: 

1. Definir la tipologia de cooperativa 
2. Sol·licitar la certificació de denominació social al Registre Central de Cooperatives 
3. Redactar els estatuts 
4. Fer una Assemblea de constitució de la cooperativa amb acta 
5. Fer l’escriptura pública a la notaria 
6. Demanar el CIF 
7. Liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentals 

(AJD) davant de la delegació territorial del Departament de la Vicepresidència, 
Economia i Hisenda. Les cooperatives estan exemptes, però cal fer-ne la liquidació. 

8. En cas de cooperativa de treball, tramitar l'alta de les sòcies treballadores a la Seguretat 
Social. 

 
 



 
 Pregunta 2 (puntuació màxima: 4 punts) 

 
En cas que una entitat que forma part del projecte de l’Ateneu, no presenti en el període 
sol·licitat la  justificació corresponent,  quin seria el paper del tècnic/a Ateneu davant 
d’aquesta situació? 

 
A valorar: 

 
Anàlisi de la situació 
Coneixement dels límits i requisits del projecte 
Treball en equip, col·laboració conjunta 
Empatia 
Implicació de l’equip d’Ateneu 
Què es pot millorar 

  
 
 

 Pregunta 3 (puntuació màxima: 4 punts) 
 
En un equip de tècnics/ques del projecte Ateneu ja format per 2 persones, s’incorporen 2 
persones més, tu ets una d’aquesta persones noves, com plantejaries la incorporació a 
l’equip? quines actuacions creus caldria realitzar? 

 
A valorar: 

 
Capacitat analítica 
Interès per: 
- Conèixer la gestió fins ara  
- Entendre els rols existents 
Comunicació: Interlocució propera de l’equip 

 
Creativitat:  
- formular propostes per a millorar 
- trobar solucions originals i eficients 
Oferir la pròpia experiència per ajudar a millorar 
 

 
  
 


