
 
 

PROVA DE CONEIXEMENTS TEÒRICS DEL PROCÉS SELECTIU D’UN/A 
TÈCNIC/A AUXILIAR, ADSCRIT/A AL DEPARTAMENT DE CONTRACTACIÓ 
 
QUESTIONARI AMB RESPOSTES ALTERNATIVES  
 
 
1. En l’expedient es justificarà adequadament: 
 
a) La qualificació que s’exigeix als participants. 
b) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, 
sense que s’incloguin els costos laborals si existissin. 
c) La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, en el seu cas. 
d) En els contractes d’obres, l’informe d’insuficiència de mitjans. 
 
 
2. Quan la notificació es farà per mitjà d’un anunci publicat en el Butlletí Oficial de 
l’Estat? 
 
a) Quan s’ignori el lloc de la notificació. 
b) Quan els interessats en un procediment siguin coneguts. 
c) Quan intentada la notificació no s’ha pogut practicar. 
d) Les respostes a) i c) són correctes. 
 
 
3. No es troben entre els requisits que han de complir els criteris d’adjudicació: 
 
a) Estar vinculats a l’objecte del contracte. 
b) Conferir a l’òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada. 
c) Ser formulats de manera objectiva. 
d) Garantir la possibilitat de què les ofertes siguin avaluades en condicions de 
competència efectiva. 
 
 
4. Quan la mesa de contractació identifica una o vàries ofertes amb baixes 
presumptament anormals: 
 
a) Ha d’excloure-les de la licitació. 
b) Haurà de requerir a la licitadora o les licitadores que les haguessin presentat donant-
los termini suficient per a què justifiquin l’oferta presentada. 
c) Haurà d’incloure-les en la licitació a expenses de l’aplicació dels criteris dependents 
d’un judici de valor. 
d) Haurà d’obrir expedient informatiu sobre les mateixes. 
 
 
5. En l’anomenat procediment obert sumari o supersimplificat: 
 
a) El termini per a la presentació de proposicions no podrà ser inferior a quatre dies 
hàbils. 
b) L’oferta s’entregarà en dos sobres. 
c) S’eximirà a les licitadores de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i 
tècnica o professional. 
d) Totes les respostes són correctes. 



 
 
 
6. Són contractes de subministrament els que tenen per objecte: 
 
a) L’arrendament, amb o sense opció de compra, de producte o béns mobles. 
b) La compra de béns immobles. 
c) La compra en sèrie de béns mobles. 
d) La compra reiterada de béns mobles. 
 
 
7. En els municipis la Mesa de Contractació estarà formada per: 
 
a) El Secretari, l’Interventor, membres de la corporació i personal eventual. 
b) El Secretari, l’Interventor, així com aquells altres que es designen per l’òrgan de 
contractació entre el personal laboral al servei de la Corporació. 
c) Funcionaris, ja siguin de carrera o interins. 
d) Per un membre de la Corporació que la presidirà, per l’Interventor, el Secretari i 
personal designat entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de 
la Corporació. 
 
 
8. Seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació els actes i les 
disposicions que es refereixin a contractes de serveis que tinguin un valor estimat 
superior a: 
 
a) 75.000 euros. 
b) 200.000 euros. 
c) 100.000 euros. 
d) 10.000 euros. 
 
 
9. Són contractes de serveis els que tenen per objecte: 
 
a) Prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament. 
b) Prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultant diferent d’una obra, subministrament o una concessió d’obres. 
c) Prestacions que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics. 
d) Prestacions que impliquin exercici de l’autoritat inherent als funcionaris. 
 
 
10. El plec de clàusules administratives establirà el sistema de determinació del 
preu dels contractes de serveis, que podrà estar referit: 
 
a) A components de la prestació. 
b) A unitats d’execució o unitats de temps. 
c) A tant alçat. 
d) Totes les respostes són correctes. 
 
 
11. En els contractes mixtes: 
 



 
a) Només es podran fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un 
contracte mixt quan les prestacions es trobin directament vinculades entre sí i 
mantinguin relacions de complementarietat. 
b) Només es podran fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un 
contracte mixt quan les prestacions es trobin directament vinculades entre sí o 
mantinguin relacions de complementarietat. 
c) Només es podran fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un 
contracte mixt quan les prestacions depenguin unes de les altres. 
d) Només es podran fusionar prestacions corresponents a diferents contractes en un 
contracte mixt quan les prestacions estiguin íntimament lligades. 
 
 
12. Amb quina periodicitat mínima estableix la Llei 9/17 que s’haurà de publicar la 
informació relativa als contractes menors al perfil del contractant: 
 
a) Al menys mensualment. 
b) Al menys anualment. 
c) Al menys trimestralment. 
d) En el moment que s’aprovi cada contracte menor. 
 
 
13. Un expedient amb “accés exclusiu” en el Perfil del Contractant, en quin 
moment del procediment deixa de tenir aquest caràcter exclusiu per passar a ser 
públic? 
 
a) Al publicar la fase anunci de licitació. 
b) Al publicar una esmena. 
c) Al publicar l’adjudicació. 
d) Tindrà caràcter exclusiu en totes les fases.  
 
 
14. Assenyala un dels drets que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques reconeix als qui tinguin 
capacitat d’obrar davant les administracions públiques: 
 
a) A l’obtenció i utilització dels mitjans d’identificació i firma electrònica contemplats en 
la Llei 39/2015. 
b) A la protecció de dades de caràcter personal, i en particular a la seguretat i 
confidencialitat de les dades que figurin en els fitxers, sistemes i aplicacions de les 
administracions públiques. 
c) A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les 
Administracions Públiques. 
d) Totes les respostes són correctes. 
 
 
15. Assenyala quin dels següents no és un dels drets dels interessats en un 
procediment administratiu, contemplats en l’art. 53 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: 
 
a) A conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en els 
que tinguin la condició d’interessats. 
b) A no presentar documents originals, excepte que, de manera excepcional, la 
normativa reguladora aplicable estableixi el contrari. 



 
c) A formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l’ordenament 
jurídic, i aportar documents en qualsevol fase del procediment, que hauran de ser tinguts 
en compte per l’òrgan competent al redactar la proposta de resolució. 
d) Actuar assistits d’assessor quan ho considerin convenient en defensa dels seus 
interessos. 
 
 
16. En la notificació de tot acte administratiu no és necessari que consti sempre: 
 
a) El seu text íntegre. 
b) Els recursos que contra el mateix procedeixin. 
c) Els motius en què es basi la decisió. 
d) El termini d’interposició dels recursos. 
 
 
17. Els plecs de clàusules administratives particulars s’han d’aprovar: 
 
a) Prèviament a l’autorització de la despesa o conjuntament amb ella. 
b) Immediatament abans de la formalització del contracte. 
c) Posteriorment a l’autorització de la despesa. 
d) Les resposta a) i b) són correctes. 
 
 
18. Quina d’aquestes facultats de Resolució ha delegat l’alcaldessa en els 
Presidents d’Àrees:  
 
a) Les facultats de l’òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de 
subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de 
concessió de serveis, els contractes administratius especials, contractes privats, el valor 
estimat dels quals no sigui superior als 500.000 €. 
b) Aprovar totes les factures corresponents a qualsevol despesa que, prèviament, 
hagués estat autoritzada, sens perjudici de la facultat que es reservi l'Alcaldia per 
aprovar factures en aquells casos en què circumstàncies especials ho facin convenient, 
així com l'aprovació de certificacions i obres realitzades o prestades per l'entitat. 
c) Aprovar les sol·licituds de subvencions i ajuts, la corresponent acceptació si s’escau 
i la seva justificació, dirigides a altres ens i Administracions, quan la quantia dels 
compromisos i aportacions municipals no excedeixin dels 30.000 €.  
d) Totes les respostes són correctes. 
 
 
19. Segons la Llei de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, per considerar vàlida la notificació d’un acte administratiu, entre la 
primera i segona notificació del mateix ha de passar, al menys: 
 
a) Tres hores. 
b) Un dia. 
c) Una hora. 
d) Quinze hores. 
 
 
 
 
 
20. Les sessions de la Junta de Govern Local de Sant Joan Despí són: 



 
 
a) Públiques. 
b) No públiques sempre. 
c) A porta tancada, excepte votació per majoria absoluta. 
d) Només deliberants. 
 
 
PREGUNTES COMPLEMENTÀRIES  (S’HAN DE CONTESTAR, PER SI S’ESCAU) 
 
 
21. Quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori, o hagi 
estat escollida expressament per la persona interessada, s’entén rebutjada quan 
hagin transcorregut: 
 
a) 10 dies hàbils des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al 
seu contingut. 
b) 10 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi 
al seu contingut. 
c) 5 dies hàbils des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al 
seu contingut. 
d) 5 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi 
al seu contingut. 
 
 
22. Els contractes privats que celebrin les administracions públiques es regiran: 
 
a) Pel que fa als seus efectes i extinció pel Dret Privat. 
b) Pel que fa als seus efectes, preparació, modificació i extinció, pel Dret Privat. 
c) Pel que fa als seus efectes i preparació per la Llei 9/2017 de contractes del sector 
públic. 
d) Pel que fa a la seva preparació pel Dret Privat. 
 


