Expedient núm.: 4997/2021
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball. Oposició per
a la creació d'un borsí de tècnic mig d'administració especial de l'àrea de Serveis
Econòmics. (TMAE)
________________________________________________________________________
SEGON EXERCICI. PROVA DE CONEIXEMENTS (Màxim 100 punts)
De caràcter obligatori i eliminatori.
Aquest exercici consta de dues parts. Per aprovar aquest segon exercici serà necessari
obtenir 50 punts com a mínim amb la suma de les fues fases.
La seva valoració serà el resultat de la suma obtinguda en els dues parts; la puntuació de
cada part suposarà el 50 % de la puntuació total de la prova.
No se sumaran les dues parts si en una de les dues s'obté una puntuació inferior a 25 punts,
per tant només se sumaran les puntuacions obtingudes en els dues parts sempre i quan
s'hagin superat les dues.

PRIMERA PART (5O PUNTS MÀXIM):
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consistirà a respondre per escrit un qüestionari tipus test de 50 preguntes més cinc
preguntes de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és
correcta, referides al temari que figura com a annex. Les persones aspirants marcaran les
contestacions en els corresponents fulls d'examen.
Aquest exercici es qualificarà de 0 a 50 punts, i seran eliminades aquelles persones
aspirants que no obtinguin la puntuació mínima de 25 punts.
El criteri de correcció serà el següent: cada pregunta resposta correctament es valorarà amb
1 punt; les preguntes no resoltes, tant si figuren les quatre opcions en blanc com si figuren
amb més d'una resposta, no es valoraran. Les preguntes amb resposta errònia es
penalitzaran amb un quart del valor assignat a la resposta correcta (-0,25).
En cas que el tribunal acordi l'anul·lació d'alguna o algunes de les preguntes, per haver
detectat d'ofici algun error manifest durant la realització de l'exercici o perquè aquest es
detecta com a conseqüència de les al·legacions que posteriorment es presentin, es tendran
en consideració les preguntes de reserva. Aquestes s'escolliran segons l'ordre de prelació
en què es trobin en el propi exercici.
Si a conseqüència de les anteriors operacions s'esgoten les preguntes de reserva i el
tribunal acorda anul·lar alguna pregunta més, el valor de cada pregunta s'ajustarà perquè la
puntuació màxima sigui de 50 punts.
El temps per a realitzar aquesta primera part de la prova serà de 60 minuts.
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EXAMEN:
1. Els municipis de més de 20.000 habitants hauran de prestar, en tot cas, els serveis
següents:
a. Transport col·lectiu urbà de viatgers.
b. Prevenció i extinció d'incendis.
c. Medi ambient urbà
d. Cap de les anteriors és correcta.
2. Els pressupostos generals de les entitats locals constitueixen l'expressió xifrada,
conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'entitat
i els seus organismes autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant el
corresponent exercici, així com de les previsions d'ingressos i despeses de les
societats mercantils en les quals:
a. El capital social pertanyi majoritàriament a l'entitat local corresponent.
b. El capital social pertanyi parcialment a l'ens local corresponent.
c. Les societats mercantils no apareixen en els pressupostos.
d. El capital social pertanyi íntegrament a l'entitat local corresponent.
3. Els crèdits autoritzats per a despeses tenen caràcter:
a. Només limitador.
b. Estimatiu.
c. Limitador i vinculant.
d. Només vinculant.
4. El pla de disposició de fons de la tresoreria ha d'establir com a prioritat:
a. Les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors.
b. Les despeses de personal.
c. El deute públic.
d. Les obligacions per ordre d'antiguitat.
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5. El romanent de tresoreria d'una entitat local està integrat per:
a. Drets pendents de cobrament i fons líquids en data 31 de desembre.
b. Drets pendents de cobrament, obligacions pendents de pagament i fons líquids en data 31
de desembre.
c. Fons líquids en data 31 de desembre.
d. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a data 31 de
diciembre.
6. Les previsions d'ingressos i despeses d'una societat mercantil que pertany
majoritàriament a una entitat local, s'integren en el Pressupost general de l'entitat?
a. Sí, quan ho demani la societat mercantil.
b. Sí, quan així es disposa en la constitució de l'entitat mercantil.
c. Sí, sempre.
d. No.
7. L'Ajuntament d'Inca ha reconegut drets d'IBI per valor de 100 euros. A 31 de
desembre de 2020, s'han cobrat 75 euros. Ajust en l'estabilitat pressupostària:
a. S'ha de realitzar un ajust negatiu de 75 euros.
b. S'ha de realitzar un ajust positiu de 100 euros.
c. S'ha de realitzar un ajust negatiu de 25 euros.
d. S'ha de realitzar un ajust positiu de 25 euros.
8. En el cas que un Ajuntament incompleixi un Pla Econòmic Financer (PEF) en vigor,
quines actuacions s'hauran de realitzar, entre d'altres:
a. Aprovar un nou PEF on es posi de manifest aquest incompliment, sempre que ho
determini el Ple.
b. Aprovar un nou PEF on es posi de manifest aquest incompliment, sempre que ho
determini l'Alcalde.
c. Aprovar un acord no disponibilitat de crèdits, dins dels 15 dies següents a conèixer
l'incompliment.
d. Cap de les anteriors és correcta.
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9. L'Ajuntament d'Inca ha comptabilitzat com a obligacions reconegudes una
transferència a l'organisme autònom Toninaina per valor de 100 euros. Toninaina ha
comptabilitzat drets reconeguts nets per valor de 100 euros. Ajust a realitzar en
l'estabilitat pressupostària:
a. S'ha de realitzar un ajust positiu de 100 euros.
b. S'ha de realitzar un ajust negatiu de 100 euros.
c. S'ha de realitzar un ajust positiu en l'Ajuntament i negatiu a Toninaina per valor de 100
euros.
d. No s'ha de realitzar cap ajust.
10. En data 1 de desembre de 2020 s'ha registrat una factura per valor de 1000 euros
per a la qual no hi ha crèdit adequat i suficient, per tant, no es reconeix l'obligació de
pagament de la mateixa. Com afecta la regla de la despesa, que ha de ser objecte de
càlcul amb la liquidació de l'pressupost de 2020?
a. S'ha de realitzar un ajust positiu per valor de 1000.
b. S'ha de realitzar un ajust negatiu per valor de 1000
c. No s'ha de fer cap ajust.
d. Cap de les anteriors és correcta.
11. En els municipis de règim comú la competència per a la concertació d'operacions
de tresoreria correspon al Batle quan:
a. L'Import acumulat de les operacions vives d'aquesta naturalesa, inclosa la nova operació,
sigui inferior a el 15% dels recursos corrents liquidats en l'exercici anterior.
b. L'Import acumulat de les operacions vives d'aquesta naturalesa, inclosa la nova operació,
no superi a el 15% dels recursos corrents liquidats en l'exercici anterior.
c. L'Import acumulat de les operacions vives d'aquesta naturalesa, inclosa la nova operació,
no superi el 15% dels recursos corrents liquidats de l'exercici anterior, o de l'exercici x-2 si la
liquidació de l'exercici anterior no estigués aprovada.
d. L'Import acumulat de les operacions vives d'aquesta naturalesa, inclosa la nova operació,
sigui inferior a el 15% dels recursos corrents liquidats de l'exercici anterior, o de l'exercici x-2
si la liquidació de l'exercici anterior no estigués aprovada.
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12. Per a la concertació d'operacions de tresoreria es requereix:
a. Disposar del pressupost aprovat de l'exercici en curs, sense excepció.
b. Excepcionalment, en el supòsit de pròrroga de pressupost només es podran concertar
operacions de tresoreria sempre que el 75% de les concertades siguin reemborsades i es
justifiqui aquesta circumstància en el moment de ser subscrites.
c. Que l'operació tingui una durada inferior a l'any.
d. Excepcionalment, en el supòsit de pròrroga de pressupost només es podran concertar
operacions de tresoreria sempre que les concertades siguin reemborsades i es justifiqui
aquesta circumstància en el moment de ser subscrites.
13. Les entitats locals poden concertar operacions de crèdit a curt termini sempre
que:
a. En el seu conjunt no superi el 30% dels seus ingressos liquidats per operacions corrents
de l'exercici anterior, llevat que l'operació hagi de realitzar-se en el primer semestre del l'any
sense que s'hagi produït la liquidació de l'pressupost de tal exercici, en aquest cas es
prendrà en consideració la liquidació de l'exercici anterior a aquest últim.
b. En el seu conjunt no superi el 15% dels seus ingressos liquidats per operacions corrents
de l'exercici anterior, llevat que l'operació hagi de realitzar-se en el primer semestre del l'any
sense que s'hagi produït la liquidació de l'pressupost de tal exercici, en aquest cas es
prendrà en consideració la liquidació de l'exercici anterior a aquest últim.
c. En el seu conjunt no superi el 15% dels seus ingressos liquidats de l'exercici anterior,
llevat que l'operació hagi de realitzar-se en el primer semestre del l'any sense que s'hagi
produït la liquidació de l'pressupost de tal exercici, en aquest cas es prendrà en consideració
la liquidació de l'exercici anterior a aquest últim.
d. En el seu conjunt no superi el 30% dels seus ingressos liquidats de l'exercici anterior,
llevat que l'operació hagi de realitzar-se en el primer semestre del l'any sense que s'hagi
produït la liquidació de l'pressupost de tal exercici, en aquest cas es prendrà en consideració
la liquidació de l'exercici anterior a aquest últim.
14. El compte general de l'exercici 2020 de l'Ajuntament d'Inca, juntament amb
l'informe de la Comissió Especial de Comptes de l'entitat local:
a. Serà exposat al públic per un termini de 15 dies.
b. Serà exposat al públic per un termini de 10 dies.
c. Serà exposat al públic per un termini de 15 dies, durant els quals i 8 més els interessats
podran presentar reclamacions, objeccions o observacions.
d. Serà exposat al públic per un termini de 10 dies, durant els quals i 8 més els interessats
podran presentar reclamacions, objeccions o observacions.
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15. El compte general de les entitats locals estarà integrada per:
a. El de la mateixa entitat, organismes autònoms i societats mercantils de capital
majoritàriament propietat de l'entitat local.
b. El de la mateixa entitat, organismes autònoms i societats mercantils de capital
íntegrament propietat de l'entitat local.
c. Respostes a. i b. són correctes.
d. El de la mateixa entitat, organismes autònoms, fundacions locals i societats mercantils de
capital majoritàriament pertanyent a l'entitat local.
16. Un Organisme Autònom del municipi d'Inca està subjecte:
a. a control financer per auditoria i exempt de control previ
b. a control financer permanent i exempt de control previ.
c. a control financer per auditoria i subjecte a control previ.
d. a control financer per control permanent i subjecte a control previ
17. L'informe de control financer definitiu:
a. Inclourà en tot cas una valoració global sobre els resultats de les actuacions realitzades,
no podent l'interventor evitar la realització d'aquesta anàlisi.
b. Inclourà el seguiment de les mesures que el gestor hagi adoptat com a conseqüència de
conclusions i recomanacions emeses per la intervenció en informes anteriors.
c. Exposarà de manera conjunta els resultats de treball, no podent analitzar cada actuació
individualment.
d. S'incorporarà com a annex les al·legacions realitzades per les àrees gestores.
18. Les entitats locals, per a la realització d'auditories públiques, podran demanar:
a. A proposta de l'òrgan interventor, tant la col·laboració d'altres òrgans públics com la
col·laboració de firmes privades d'auditoria.
b. A proposta de l'Alcalde, tant la col·laboració d'altres òrgans públics com la col·laboració
de firmes privades d'auditoria.
c. A proposta de l'òrgan interventor, només la col·laboració d'altres òrgans públics.
d. Cap de les anteriors respostes és correcta.
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19. La grandària de la mostra dependrà a l'hora de realitzar el control financer:
a. Sempre de tres paràmetres: el nivell de confiança, la mida de la població i la precisió
planejada per l'auditor.
b. Sempre de tres paràmetres: el nivell de confiança, les dispersió de la població i la precisió
planejades per l'auditor.
c. Segons els casos, de tres paràmetres: el nivell de confiança, la dispersió de la població i
la precisió planejades per l'auditor.
d. Segons els casos, de tres paràmetres: el nivell de confiança, la mida de la població i la
precisió planejades per l'auditor.
20. Quin títol de l'RD 424/2017 regula l'informe resum anual i el pla d'acció?
a. Títol V
b. Títol IV
c. Títol III
d. Títol VI
21. Els impostos exigits per les hisendes locals són:
a. De caràcter obligatori, l'IBI, l'IAE i l'IVTM.
b. De caràcter potestatiu, l'IVTM, l'ICIO i l'IIVTNU.
c. De caràcter obligatori, l'IBI, l'IAE i l'ICIO.
d. De caràcter potestatiu, l'IBI, l'IAE i l'IVTM.
22. La prestació d'un servei gestionat de forma directa mitjançant personificació
privada o mitjançant gestió indirecta s'exigirà sempre, amb les característiques de
coactivitat i obligatorietat:
a. Taxes.
b. Preus públics.
c. Prestacions patrimonials de caràcter públic tributari.
d. Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.
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23. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat
de certs drets, quin no seria un d'aquests drets?
a.Superfície.
b. Arrendament.
c. Usdefruit.
d. propietat
24. Respecte a l'Impost sobre Activitats Econòmiques, indica la resposta correcta:
a. No és obligatori
b. El seu fet imposable és el mer exercici en el territori nacional, d'activitats empresarials,
professionals o artístiques, exercides o no en un local determinat.
c. Les activitats han d'estar concretament especificades en la tarifa de l'impost.
d. Es un impost indirecte.
25. Respecte a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, indica la resposta falsa:
a. L'IVTM és un impost directe.
b. És incompatible amb les taxes sobre la circulació.
c. És compatible amb l'impost de matriculació.
d. És un impost obligatori.
26. En el procediment de concessió de subvencions, quina es la resposta correcta:
a.El procediment ordinari de concedir subvencions és la concessió directa.
b.El procediment de concurrència competitiva ha de ser per als supòsits previstos en la llei.
c. Les subvencions previstes nominativament en el pressupost de l'Ajuntament, es podran
concedir de forma directa.
d. En el procediment de concurrència competitiva, no ha de fer una prelació entre els
candidats a la subvenció per poder lliurar-se.
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27. En què supòsits la concertació d'operacions de crèdit a curt termini correspon al
Ple de l'entitat local;
a. Quan l'import acumulat de les operacions vives d'aquesta naturalesa superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost.
b. Quan l'import acumulat de les operacions vives d'aquesta naturalesa, incloent l'operació
projectada, superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
c. Quan l'import acumulat de les operacions vives d'aquesta naturalesa superi el 15% dels
recursos corrents liquidats en l'exercici anterior.
d. Quan l'import acumulat de les operacions vives d'aquesta naturalesa, incloent l'operació
projectada, superi el 15% dels recursos corrents liquidats en l'exercici anterior.
28. Respecte a una operació de crèdit a llarg termini, per finançar operacions
corrents:
a. No pot tenir aquesta finalitat.
b. Sí que pot tenir aquesta finalitat, si ho aprova l'alcalde.
c. Pot destinar-se per fer front a qualsevol despesa corrent.
d. Sí que pot tenir aquesta finalitat, però necessita acord de Ple amb majoria absoluta.
29. La compensació tributària:
a. Només pot aplicar-se d'ofici per l'Administració tributària.
b. Únicament s'aplica quan el crèdit pendent i el deute contret té idèntica quantia.
c. L'obligat tributari és l'únic que pot sol·licitar la compensació.
d. Haurà de ser acordada d'ofici per l'Administració quan els deutes es trobin en període
executiu.
30. En l'afecció de béns, la responsabilitat de l'adquirent:
a. Solidària i exercitable prèvia declaració de responsabilitat.
b. Subsidiària, prèvia declaració de responsabilitat.
c. Subsidiària, aconseguint la totalitat del seu patrimoni, amb independència de la valor de el
bé o dret adquirit.
d. L'adquirent no té cap tipus de responsabilitat.
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31. El sistema d'amortització francès d'un préstec es caracteritza per:
a. Implica que la quota total segueix una tendència a l'alça o a la baixa al llarg de la vida de
l'operació, a una taxa de variació lineal o geomètrica, i que no té perquè coincidir amb la
periodicitat de liquidació del préstec, és a dir, el préstec pot liquidar quotes amb periodicitat
mensual, però la taxa de creixement aplicar-se semestral o anualment.
b. En aquesta mena de préstec les quotes són constants, però no ho són els seus
components. La part d'amortització de cada quota és creixent al llarg de la vida de
l'operació, i la part d'interessos és decreixent.
c. En aquesta mena de préstec la part d'amortització de cada quota és constant, mentre que
els interessos són decreixents, de manera que la quota final és també decreixent.
d. És un tipus d'amortització amb una sola quota de capital al venciment del préstec, que
liquida només interessos en els períodes de liquidació establerts (mensual, trimestral…).
32. A diferència del règim de capitalització simple, en el règim de capitalització
composta:
a. L'interès reportat és proporcional al capital disposat i al període de disposició.
b. Es descompten els interessos al principi de l'operació.
c. Els interessos s'acumulen periòdicament al capital disposat i passen al seu torn a generar
interessos.
d. El capital es retorna al final de l'operació.
33. La Societat mercantil local, el capital social del qual sigui de titularitat pública és:
a. Una forma de gestió indirecta dels serveis privats que siguin de competència local.
b. Una forma de gestió directa dels serveis públics que siguin de competència local.
c. Una forma de gestió directa dels serveis públics que no siguin de competència local.
d. una forma de gestió indirecta dels serveis públics que siguin de competència local.
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34. Les societats mercantils locals:
a. No serà necessària l'escriptura de constitució de la mateixa
b. Es regiran únicament, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, per l'ordenament jurídic
privat.
c. Haurà d'adoptar una de les formes previstes en el text refós de la Llei de Societats de
Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010.
d. Els estatuts determinaran la normativa pressupostària, comptable, de control financer, de
control d'eficàcia i contractació.
35. Durant que període de temps es conservaran els registres de les operacions
anotades en el SICAL-Normal, comptat des de la data de remissió, a l'òrgan o òrgans
de control extern, dels comptes anuals on s'hagués plasmat la informació continguda
en aquests registres, tret que aquesta informació estigui sotmesa a altres terminis de
conservació o s'hagués comunicat la interrupció del termini de prescripció de la
possible responsabilitat comptable.
a. Tres anys
b. Quatre anys
c. Cinc anys
d. Sis anys
36. Principi comptable de la meritació:
a. No ha de suposar la menysvaloració d'actius o ingressos ni la sobrevaloració d'obligacions
o despeses, realitzats de manera intencionada, ja que això privaria de neutralitat a la
informació, suposant un menyscapte a la seva fiabilitat..
b. Les transaccions i altres fets econòmics hauran de reconèixer-se en funció del corrent real
de béns i serveis que els mateixos representen.
c. Les transaccions i altres fets econòmics hauran de reconèixer-se en el moment en què es
produeixi el corrent monetari o financer derivada d'aquells.
d. Estableix que els ingressos i despeses s'han de registrar en el mateix moment en el qual
són cobrats o pagats.
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37. Béns patrimonials. Si els béns s'haguessin adquirit sota condició o modalitat de la
seva afectació permanent a determinats destins, s'entendrà complerta i consumada
quan haguessin servit al mateix i encara que després deixessin d'estar-ho per
circumstàncies sobrevingudes d'interès públic, per un període de:
a. Vint anys
b. Trenta anys
c. Cinquanta anys
d. Quaranta anys
38. Els inventaris municipals seran autoritzats per
a. El batle
b. el Secretari de la Corporació
c. La Junta de Govern Local
d. L'interventor Municipal
39. L'execució de les Ofertes d'Ocupació Pública:
a. Hauran de desenvolupar-se dins del termini improrrogable d'1 any.
b. Hauran de desenvolupar-se dins del termini improrrogable de 2 anys.
c. Hauran de desenvolupar-se dins del termini improrrogable de 4 anys.
d. Cap de les respostes anteriors és correcta
40. Segons el TREBEP, quan una situació d'incapacitat temporal impedeixi iniciar el
gaudi de les vacances dins de l'any natural al qual correspongui, podrà gaudir d'elles
encara que hagi acabat l'any natural, sempre que:
a. No hagi transcorregut més de 6 mesos a partir del final de l'any en què s'hagin originat.
b. No hagi transcorregut més de 12 mesos a partir del final de l'any en què s'hagin originat.
c. No hagi transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l'any en què s'hagin originat.
d. No hagi transcorregut més de 24 mesos a partir del final de l'any en què s'hagin originat.
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41. A l'efecte de la seva subjecció a la llei de contractes del sector públic es considera
que les fundacions públiques:
a. Formen part del sector públic, són poders adjudicadors i són administracions públiques.
b. Formen part del sector públic, són poders adjudicadors però no són administracions
públiques.
c. Formen part del sector públic, però no són poders adjudicadors ni administracions
públiques.
d. Les fundacions únicament es regeixen per la llei de fundacions i no formen part del sector
públic.
42. Què és un contracte subjecte a regulació harmonitzada?
a. Aquell contracte que neix d'un acord marc subscrit prèviament per l'administració
contractant.
b. Aquells contractes que es publiquen de forma harmonitzada amb altres administracions.
c. Aquells contractes que per les seves característiques i quantia tenen unes especialitats en
la seva tramitació.
d. Aquells contractes que únicament es publiquen en el BOE.
43. Els contractes privats que formalitza l'administració es regeixen:
a. Les administracions públiques no poden formalitzar contractes privats.
b. Es regeixen íntegrament per la legislació de contractació administrativa.
c. Es regeixen íntegrament pel dret privat.
d. Cap de les anteriors és correcta.
44. El recurs especial en matèria de contractació és:
a. Un recurs que s'interposa davant la jurisdicció contenciosa administrativa contra els actes
de tramitació d'un expedient de contractació.
b. És l'equivalent al recurs potestatiu de reposició en matèria de contractació pública.
c. És el recurs administratiu que es pot interposar contra determinats actes administratius en
contractes que superin un determinat valor estimat.
d. No existeix aquest recurs, únicament és aplicable el règim de recursos ordinaris previstos
en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
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45. Per a la gestió d'un servei públic local en el qual l'empresa concessionària
assumeix el risc operacional de la concessió, utilitzaríem el contracte de:
a. De concessió de servei públic.
b. De serveis.
c. De gestió de servei públic.
d. De concessió demanial.
46. El preu d'un contracte és:
a. El valor estimat que s'abonarà al contractista.
b. El pressupost amb el qual sortirà a licitació el contracte.
c. La quantitat econòmica a abonar al contractista segons el pactat.
d. El valor estimat menys la baixa realitzada pel contractista en la seva oferta.
47. La manca de la solvència econòmica exigida en el plec de condicions d'una
empresa adjudicatària implica:
a. La necessitat de requerir al contractista perquè es pugui adjudicar el contracte.
b. En haver-se adjudicat no fa falta ja acreditar la solvència econòmica.
c. La nul·litat del contracte.
d. La solvència econòmica no és exigible si s'acredita la solvència tècnica.
48. Per a l'adjudicació d'un contracte d'obres amb valor estimat de 50.000 euros, en el
qual als criteris d'adjudicació subjectes a fórmules matemàtiques se'ls atorgui una
puntuació de 70 punts i als criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor se’ls
atorgui una puntuació de 30 punts, utilitzaríem el següent procediment:
a. Es tracta d'un contracte menor, per no superar la quantitat de 50.000 euros més IVA.
b. El procediment obert simplificat abreujat.
c. El procediment obert simplificat.
d. El procediment obert.
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49. Per a l'adquisició d'equips i sistemes de telecomunicacions, amb l'obligació del
contractista del seu manteniment, i on l'import del manteniment és molt inferior al
d'adquisició, es tramitarà el procediment per a l'adjudicació d'un contracte:
a. De serveis.
b. De subministrament.
c. De concessió de serveis.
d. D'arrendament.
50. L'aprovació del pressupost, requereix preceptivament del tràmit de consultes
prèvies a què es refereix l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú?:
a. No, per tractar-se d'una norma pressupostària.
b. Sí perquè té el mateix rang legal d'un reglament.
c. No, perquè aquest tràmit no és aplicable a l'administració local.
d. Sí, perquè també ho exigeix la Llei d'Hisendes Locals.
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PREGUNTES DE RESERVA:
Reserva 1:
De conformitat amb la normativa bàsica estatal, es declara la reserva a favor de les
entitats locals de les següents activitats:
a. Activitat d'escorxador i serveis funearios.
b. Abastament domiciliari i depuració d'aigües i activitat d'escorxador.
c. Abastament domiciliari i depuració d'aigües i serveis funeraris.
d. Cap de les anteriors
Reserva 2:
Els actes subjectes a la funció interventora en la gestió de les subvencions són:
a, La convocatòria, l'adjudicació als beneficiaris i l'aprovació de la justificació.
b. L'aprovació de les bases reguladores mitjançant ordenança, l'autorització, el compromís i
el reconeixement de l'obligació.
c. L'aprovació del compromís i el reintegrament de la subvenció.
d. La contractació amb les entitats col·laboradores.
Reserva 3:
Quan es merita l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres?
a.En el moment d'iniciar la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'hagi obtingut la
corresponent llicència.
b. Quan s'hagi obtingut la llicència encara que no s'hagi iniciat la construcció, instal·lació o
obra.
c. En el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, sempre que s'hagi obtingut la
corresponent llicència.
d. En el moment en què se sol·liciti la corresponent llicència.
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Reserva 4:
Amb caràcter general, i sense atendre a determinades especialitats, quin és el termini
màxim de durada dels contractes de subministraments i de serveis de prestació
successiva:
a. Quatre anys sense possibilitat de pròrroga.
b. Cinc anys incloent les possibles pròrrogues.
c. No té una limitació en la seva durada.
d. Quatre anys més una possible pròrroga de dos anys.

Reserva 5:
És correcta aquesta afirmació?: Les administracions públiques han d'incentivar la
contractació estable i l'ascens professional a nivells superiors de les dones, atenent
amb caràcter prioritari els sectors i les categories laborals en què estiguin
infrarepresentades, i també les situacions singulars, sense menyscapte dels criteris
tècnics i de qualificació professional.
a. No, perquè és contrari als principis de selecció del personal de la funció pública.
b. No, perquè no es pot imposar a les administracions aquesta obligació.
c. Sí, perquè es refereix al personal laboral, no als funcionaris.
d. Sí, per a fomentar la igualtat de dones i homes
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