Cos d’Auditors de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Convocatòria CO A1-AUD/2017
Promoció interna
Primera prova / Primer exercici
1. Expliqueu què és el sistema cash pooling de la Tresoreria de la Generalitat i de les
entitats públiques.
2. El model de finançament de les comunitats autònomes de règim comú es regeix,
d’ençà de l’any 2009, per la Llei 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es
regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb estatut d’autonomia. En aquest model, els recursos que aporta el
sistema mitjançant la cistella d’impostos i la transferència del fons de garantia dels
serveis públics fonamentals es complementen amb els anomenats fons
d’ajustament. Quins són aquests fons d’ajustament? Expliqueu les seves
característiques principals.
3. La Liquidació del pressupost d’ingressos de l’Administració General de la
Generalitat de Catalunya del 2015 inclou com a Transferències de capital de
l’exterior un import de 276 M€ provinents del Fons Europeu Agrícola de Garantia
(FEAGA) per finançar mesures de mercat. Aquests ingressos estan correctament
classificats en la Liquidació del pressupost? Justifiqueu la resposta.
4. Quines són les competències del Tribunal de Comptes i dels òrgans de control
extern de les comunitats autònomes (OCEX)? Existeix una posició de supremacia
del Tribunal de Comptes en l’àmbit de la fiscalització? Justifiqueu la resposta.
5. Està subjecta a l’IVA la contraprestació pels encàrrecs a una entitat que, d’acord
amb la legislació sobre contractes del sector públic, té la condició de mitjà propi
del poder adjudicador? Argumenteu la resposta.
6. Quan es necessita un gual permanent s’ha de pagar una quantitat a l’ajuntament.
Es tracta d’una taxa o d’un preu públic? Justifiqueu la resposta i expliqueu les
diferències entre taxes i preus públics.
7. Expliqueu quins són els tipus de modificacions de crèdits pressupostaris i les
diferències més significatives en la seva aprovació.
8. Quines són les regles fiscals establertes en la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i quins són els aspectes que
s’han de comprovar per verificar si es compleixen?

