MODEL 1
Procés selectiu creació borsa tècnics/ques de gestió A2 (Exp 723_2017)
bbbbb
Prova tipus test sobre el temari - 2018
Servei de desenvolupament i organització
Dissabte 24 de febrer 2018
Disposeu de 30 minuts per realitzar la prova. Cada pregunta encertada són 0,2 punts i es descomptarà - 0,05
per errada.
Les preguntes en blanc no resten. La puntuació màxima són 5 punts i per superar la prova, és necessari
obtenir 2,5 punts. Recordeu que s'ha de fer constar el model de l'examen al full de respostes.

1. El defecte de forma només determina l’anul·labilitat:
a) Quan l’acte causi perjudicis de reparació impossible o difícil.
b) Quan l’acte doni lloc a la indefensió dels interessats.
c) Quan l’acte no tingui els requisits formals indispensables per assolir el seu fi.
d) Les respostes b) i c) són correctes.
2. En les subvencions atorgades per concurs, l’import de la justificació econòmica, normalment, ho serà pel:
a) Mateix import.
b) Doble de l’import.
c) Doble de l’import, encara que algun comprovant no es correspongui amb l’exercici pressupostari.
d) Mateix import més una quarta part per despeses de gestió.
3. Quines modalitats de justificació de subvencions preveu el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions?
a) Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, acreditació per mòduls i presentació d’estats
comptables.
b) Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, compte justificatiu amb aportació d’informe
d’auditor i compte justificatiu simplificat.
c) Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor i compte justificatiu simplificat.
d) Compte justificatiu (amb aportació de justificants de despesa, amb aportació d’informe d’auditor o simplificat),
acreditació per mòduls i presentació d’estats comptables.
4. Quan es parla de diagrama lineal en la ciència estadística es fa referència:
a) Al conjunt de valors que pot prendre una variable o funció
b) Al conjunt de punts que representen els elements d’una mostra en un pla o en un espai
c) Al conjunt de valors que mesura la relació o el grau de dependència entre dues variables
d) A la representació gràfica de les dades recollides mitjançant una línia que uneix els diferents valors obtinguts
5. Com es calcula el valor estimat d’un contracte?
a) És el pressupost de licitació (amb iva inclòs ) més les pròrrogues, mes les modificacions previstes.
b) És el mateix que el pressupost de licitació
c) És el pressupost de licitació (iva exclòs) amb les pròrrogues i modificacions previstes.
d) Cap de les anteriors
6. Per obtenir la condició de beneficiari d’una subvenció de més de 3.000 euros, cal:
a) Presentar un escrit manifestant que la part de subvenció corresponent a la Seguretat Social s’abonarà tan aviat
es cobri la subvenció.
b) Indicar que es intranscendent tenir deutes amb Hisenda.
c) Trobar-se al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
d) Que, en el supòsit que es deguin quotes a la Seguretat Social, aquestes no tinguin res a veure amb la
subvenció que es demana.
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7. Segons l’article 30 de la llei 39/2015 de procediment administratius de les administracions públiques, el
còmput de terminis:
a) Els terminis expressats en dies es compten a partir de la notificació o publicació de l'acte de què es tracti.
b) Els terminis expressats en dies es compten a partir de l'endemà del dia en què tingui lloc la publicació de l'acte
de què es tracti.
c) Els terminis expressats en dies es compten a partir del dia en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte
de què es tracti, o des del següent a aquell en què es produeixi l'estimació o la desestimació per silenci
administratiu
d) Els terminis expressats en dies es compten a partir de l'endemà del dia en què tingui lloc la notificació o
publicació de l'acte de què es tracti, o des del següent a aquell en què es produeixi l'estimació o la desestimació
per silenci administratiu.
8. L’article 1 de la llei 39/2015 de procediment administratiu comú té com objecte:
a) regular el procediment administratiu comú a totes les administracions públiques, incloent el sancionador i el de
reclamació de responsabilitat de les administracions públiques, així com els principis als quals s'ha d'ajustar
l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària.
b) regular els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius, així com el procediment administratiu comú
a totes les administracions públiques.
c) regular els requisits de validesa dels actes administratius, el procediment administratiu comú a totes les
administracions públiques, incloent el sancionador i el de reclamació de responsabilitat de les administracions
públiques.
d) regular els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius, el procediment administratiu comú a totes
les administracions públiques, incloent el sancionador i el de reclamació de responsabilitat de les
administracions públiques, així com els principis als quals s'ha d'ajustar l'exercici de la iniciativa legislativa i la
potestat reglamentària
9. Quan es parla de mesura de dispersió en la ciència estadística es fa referència:
a) Al valor de la variable que es repeteix més vegades i, per tant, el que té la freqüència absoluta més alta
b) Al quocient entre la suma dels valors obtinguts i el nombre total dels elements observats
c) Al valor central a l’entorn del qual s’agrupen les dades quantitatives
d) Al valor que mesura la desviació dels valors respecte a un de central que, generalment, és la mitjana aritmètica
10. Les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals:
a) s’han d’aprovar en el marc d eles bases d’execució del Pressupost, a través d’una ordenança general de
subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions
b) s’han d’aprovar a través d’una ordenança general de subvencions
c) s’han d’aprovar en el marc de les corresponents convocatòries
d) s’han d’aprovar amb el Pressupost
11. El compromís o disposició de despesa correspon al document comptable
a) A
b) O
c) P
d) D
12. La Lley Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, respecte a les
modificacions pressupostàries:
a) Amplia els supòsits de modificació pressupostària, afegint els expedients de crèdit extraordinari i suplement de
crèdit finançats amb majors o nous ingressos efectivament recaptats respecte als pressupostats
b) No incorpora cap norma que afecti a les modificacions pressupostàries
c) Per als expedients de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, estableix limitacions al cas del finançament
mitjançant nous o majors ingressos respecte als pressupostats
d) Permet exclusivament les modificacions pressupostàries de transferències, de generacions i d’ampliacions de
crèdit
13. El principi d’eficàcia a l’Administració pública es refereix a que:
a) les administracions públiques s'han d'organitzar de manera que permetin assolir el compliment d'objectius
b) les administracions públiques s’han d’organitzar de manera que permetin assolir un nivell de qualitat exigible
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c) les administracions públiques han de garantir un nivell de relacions entre els òrgans i les administracions
públiques que persegueixin una actuació coherent i orientada a l'objectiu comú.
d) cap de les respostes anteriors és certa
14. Quan en una licitació hi ha criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor:
a) S’han de presentar en un sobre independent dels criteris econòmics i automàtics però es poden obrir
simultàniament.
b) S’ha de convocar sempre un comitè d’experts per valorar les ofertes independenment de la ponderació d’aquest
criteris, respecte dels econòmics i automàtics.
c) S’han de presentar en un sobre independent.
d) Cap de les anteriors
15. Quin d’aquests subjectes no està obligat a relacionar-se electrònicament amb les administracions
públiques?
a) El representat d’una persona jurídica
b) una associació cultural
c) un advocat que interposa un recurs de reposició contra una multa en representació de persona física
d) un empleat públic que sol·licita una llicència d’obres
16. La notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada
a) quan hagin transcorregut deu dies naturals des de l’enviament de l’avís al dispositiu electrònic de l’interessat
sense que accedeixi al seu contingut
b) quan hagin transcorregut deu dies naturals des de l’enviament de l’avís al dispositiu electrònic o a l’adreça de
correu electrònic de l’interessat sense que accedeixi al seu contingut
c) quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que l’interessat
accedeixi al seu contingut
d) quan hagin transcorregut deu dies hàbils des de la posada a disposició de la notificació sense que l’interessat
accedeixi al seu contingut
17. Què és un procediment de contractació obert subjecte a regulació harmonitzada?
a) És un procediment on qualsevol interessat pot presentar oferta i la seva publicació s’ha de realitzar al DOUE.
b) És un procediment que només cal publicar al perfil del contractant
c) És un procediment que només utilitza l’Administració de l’Estat
d) Cap de les anteriors
18. L’administració pública segons l’article 103.1 de la constitució espanyola serveix amb els principis:
a) d’eficàcia, jerarquia, autonomia, descentralització i desconcentració, amb submissió plena a la llei i al Dret.
b) d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.
c) de jerarquia, descentralització, desconcentració amb submissió plena a la llei.
d) d’eficàcia, transparència, descentralització, desconcentració amb submissió plena a la llei.
19. L’Ajuntament de Mataró vol contractar una obra de construcció d’un camp de futbol, el pressupost de l’obra
són 2.000.000 €.amb una durada prevista de 9 mesos. L’alcalde no té cap competència delegada. Els
recursos ordinaris del pressupost municipal de l’any 2018 són de 120 milions €. Qui té la competència per
contractar l’obra?
a) l’alcalde.
b) El ple.
c) La Junta de Govern
d) La junta de contractació de l’entitat local.
20. Segons la llei 39/2015 (article 10) en cas que els interessats optin per relacionar-se amb les administracions
públiques a través de mitjans electrònics, es consideren vàlids als efectes de signatura:
a) Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals.
b) Sistemes de signatura electrònica basats en certificats electrònics.
c) Sistemes de segell electrònic reconegut o qualificat i de segell electrònic avançat basats en certificats
electrònics reconeguts o qualificats de segell electrònic inclosos a la «Llista de confiança de prestadors de
serveis de certificació».
d) Qualsevol altre sistema que les corporacions públiques i privades així ho acordin.
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21. Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, ha d’ajustar-se als
principis següents:
a) Dret a la protecció de dades
b) Principi de transparència i publicitat del procediment
c) Principi de responsabilitat i qualitat en la veracitat i autenticitat de les informacions i serveis oferts per les
administracions públiques
d) Totes les respostes anteriors són certes
22. L’aprovació definitiva del pressupost requereix:
a) La seva exposició pública juntament amb la de les ordenances fiscals
b) La seva exposició pública durant 15 dies més 8 més
c) La seva exposició pública durant un termini de 15 dies
d) La seva exposició pública durant el mateix termini que les ordenances fiscals
23. L’execució del pressupost de despeses permet:
a) L’adquisició de compromisos de despesa futurs amb un límit general de quatre anys, excepte per a operacions
financeres i arrendaments
b) L’adquisició de compromisos de despesa futurs amb un límit exclusiu per a despeses d’inversió
c) L’adquisició de compromisos de despesa futurs amb un límit exclusiu per a despeses corrents
d) L’adquisició de compromisos de despesa futurs amb un límit global del 10% dels ingressos corrents
24. L’aprovació d’una contractació de despesa i la signatura d’un conveni pel qual l’Ajuntament resulta
beneficiari d’una subvenció, requereixen la tramitació pressupostària de:
a) Un document comptable de Disposició de despesa i un document comptable de Dret de cobrament d’Ingrés
b) Un document comptable de Disposició de despesa i un document comptable de Compromís Ferm d’Ingrés
c) Un document comptable d’Autorització i Disposició de despesa i un document comptable de Dret de cobrament
d’Ingrés
d) Un document comptable d’Autorització, Disposició i Obligació de despesa i un document comptable de
Compromís Ferm d’Ingrés
25. En un procediment de concessió de subvenció en règim de concurrència competitiva, trobar-se al corrent
en el compliment d’obligacions tributàries i de la Seguretat Social, és un requisit necessari:
a) per ser admès a la convocatòria
b) per obtenir la condició de beneficiari
c) per obtenir la condició de beneficiari i poder realitzar el pagament de la subvenció concedida
d) per iniciar l’execució de l’activitat subvencionada
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