
 
 
PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A 

MIG DE GESTIÓ 
 
PROVA  DE CONEIXEMENTS 1ER EXERCICI : QÜESTIONARI AMB 
RESPOSTES ALTERNATIVES. 
 
1.- Contra la resolució d'un recurs d'alçada es pot interposar algun altre 
recurs Administratiu? 
 
a) No, llevat que es doni alguna de les circumstàncies legalment previstes 
b) Sí, ja que es pot interposar, de forma potestativa, recurs de reposició 
c) No, llevat del recurs extraordinari de revisió, si es dóna alguna de les 
circumstàncies legalment previstes 
d) No, en cap cas, ja que les resolucions del recurs d'algada esgoten la via 
administrativa. 
 
2.- La norma reguladora del procediment ha de regular el termini màxim 
per notificar la resolució expressa. Aquest termini no pot excedir: 
 
a) Els tres mesos, en tot cas 
b) Els tres mesos, llevat que una norma amb rang de llei o que la normativa 
comunitària n'estableixi un de més llarg 
c) Els sis mesos, llevat que una norma amb rang de llei o que la normativa 
comunitària n'estableixi un de més llarg 
d) Els vuit mesos, llevat que una norma amb rang de llei o que la normativa 
comunitària n'estableixi un de més llarg. 
 
3.- Quin és el termini per resoldre el procediment de responsabilitat 
patrimonial de l'Administració pública? 
 
a) 3 mesos 
b) 6 mesos 
c) 1 any 
d) 6 mesos ampliables a criteri de l'instructor del procediment 
 
4.- D'acord amb la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
- administracions públiques, la definició de béns de domini públic és: 
 
a) Béns drets que, sent de titularitat pública, estan afectats a l'ús general 
o al servei públic, així com aquells als quals una llei atorgui expressament 
el caràcter de demanials 
b) Béns i drets materialment afectats a un servei públic o a una funció pública 
c) Béns i drets que la llei declari amb aquest caràcter, els afectats a l'ús públic i 
els afectats als serveis públics 
d) Béns i drets destinats a un ús o servei públic, així com els béns comunals 
 
 
 



 
 
 
5.- Constitueix causa de resolució del contracte administratiu: 
 
a) El canvi d'administrador de la societat contractista 
b) El seu compliment 
c) El mutu acord entre l'Administració i el contractista 
d) El pagament del preu per part de l'Administració 
 
 
6.- Si la resolució del contracte administratiu implica la incautació de la 
garantia definitiva prestada mitjançant aval, és requisit per acordar-la: 
 
a) La conformitat de l'avalador 
b) La conformitat conjunta del contractista i de l'avalador 
c) L'audiència del contractista i de l'avalador 
d) L'audiència del contractista 
 
7.- D'acord amb la Llei de contractes del sector públic, cal revisar els 
preus: 
 
a) En els contractes que s'hi regulen, excepte en els contractes administratius 
especials  
b) En els contractes que s'hi regulen, excepte en els contractes menors 
c) En els contractes que s'hi regulen, excepte en els contractes mixtos 
d) En els contractes que s'hi regulen, excepte en els contractes amb durada 
superior a un any i inferior a tres anys 
 
8.- D'acord amb el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, quin òrgan té la competència per determinar el nombre, les 
característiques i la retribució del personal eventual de les entitats locals? 
 
a) El Parlament de Catalunya 
b) Les respectives diputacions 
c) L'alcalde 
d) El ple de cada corporació 
 
9.- Quin es el mitjà que fa servir l’Administració pel cobrament de les 
quantitats líquides adeudades a la mateixa que voluntàriament no han 
estat abonades pels obligats? 
 

a) Contrenyiment sobre el patrimoni 
b) Multa coercitiva 
c) Execució subsidiària 
d) Compulsió sobre les persones. 

 
 
 
 



 
 
 
 
10.- Quan podrà la Administració Pública convalidar un acte? 
 

a) Quan el vici consisteixi en incompetència jeràrquica 
b) Quan el vici consisteixi en incompetència funcional 
c) Quan el vici consisteixi en incompetència territorial 
d) En cap cas de les anteriors 

 
11.- L'import de les taxes previstes per la utilització privativa o 
l'aprofitament especial del domini públic local es fixa: 
 
a)  Quan es tracti d'empreses explotadores de serveis de subministraments que 
siguin d'interès general o afectin la generalitat del veïnat o una part important, 
prenent com a referència el valor econòmic de la proposició sobre la qual 
recaigui la concessió, l'autorització o l'adjudicació 
b)  Quan es facin servir procediments de licitació pública, prenent en 
consideració els ingressos bruts procedents de la facturació que obtingui 
anualment el sol·licitant 
c)  Amb caràcter general prenent com a referència el valor que tindria al 
mercat la utilitat derivada de la utilització esmentada o l'aprofitament, si 
els béns afectats no fossin de domini públic 
d) Quan es facin servir procediments de licitació pública, prenent en 
consideració els costos directes i indirectes que poden comportar la utilització 
privativa o l'aprofitament especial del domini públic local que es pretén realitzar 
 
12.- Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit poden finançar-
se: 
 
a) Amb romanent líquid de tresoreria 
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals 
previstos en algun concepte del pressupost 
c) Mitjançant baixes de crèdits d'altres partides del pressupost vigent no 
compromeses,les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació 
del respectiu servei 
d) Totes les respostes anteriors són correctes 
 
13.- Els crèdits que emparen projectes finançats amb ingressos afectats: 
 
a) No s'han d'incorporar obligatòriament 
b) Només s'han d'incorporar un exercici pressupostari 
c) S'han d'incorporar obligatòriament amb el límit de tres anualitats 
d) S'han d'incorporar obligatòriament tret que es desisteixi totalment o 
parcialment de continuar l'execució de la despesa 
 
 
 



 
 
14.- Els pressupostos de cadascun dels organismes autònoms, proposats 
pel seu òrgan competent, s'han d'enviar a l'entitat local de la qual 
depenguin:  
 
a) Abans del 10 de novembre 
b) Abans del 15 d'octubre 
c) Abans del 10 de setembre 
d) Abans del 15 de setembre 
 
15.- Per dur a terme la generació de crèdit finançada amb alienació de 
béns o 
subvencions atorgades l'entitat, és requisit indispensable: 
 
a) L'efectiva recaptació del dret 
b) El reconeixement del dret o l'existència formal del compromís ferm 
d'aportació 
c) El reconeixement del dret, si bé la disponibilitat del crèdit estarà 
condicionada a l'efectiva recaptació dels drets 
d) Cap de les altres respostes és correcta 
 
16.- Els crèdits incorporats provinents de crèdits extraordinaris, 
suplements i 
transferències de crèdit es poden aplicar: 
 
a)A qualsevol despesa que es trobi dins el mateix nivell de vinculació jurídica 
b) Per a les mateixes despeses que en motivaren, si és el cas, la 
concessió i l'autorització 
c) A qualsevol despesa, sempre que sigui de capital 
d) Cap de les altres respostes és correcta 
 
17.-L'aprovació de les transferències de crèdit correspon al ple: 
 
a)Sempre que afectin partides de diferents grups de funció, llevat que 
afectin crèdits de personal 
b) Sempre que afectin crèdits de personal 
c) Sempre que les bases d'execució del pressupost així ho estableixin 
d) Només entre partides del mateix nivell de vinculació jurídica 
 
18.- Els crèdits que figuren a l'estat de despeses del pressupost 
constitueixen: 
 
a)Crèdits perquè l'Administració pugui contreure obligacions 
b)Obligacions directament exigibles 
c)Pagaments que necessàriament han de ser realitzats 
d) Estimacions no limitatives del cost de les activitats que es preveu realitzar 
 
 



 
 
19.- El control comptable de les despeses, és a dir, la imputació 
comptable de les despeses s'ha de dur a terme sobre: 
 
a) El nivell de vinculació jurídica fixat en les bases d'execució 
b) La partida pressupostària 
c) El nivell de vinculació jurídica fixat en les bases d'execució i la partida 
pressupostària 
d) Únicament sobre la classificació econòmica 
 
20.-Quines entitats integren el pressupost general d'un Ajuntament : 
 
a) El propi ajuntament i tots els organismes autònoms 
b) El propi ajuntament, tots els organismes autònoms i les societats 
mercantils amb el 100% de capital local 
c) Només el pressupost de l'ajuntament 
d) Cap resposta és correcta 
 
21.- Les normes tributàries entren en vigor: 
 
a) L'endemà de la seva publicació 
b) Al cap de 20 dies naturals de la seva publicació, Si les mateixes normes 
no disposen una altra cosa 
c) Al cap de 10 dies naturals de la seva publicació 
d) Cap de les altres respostes és correcta 
 
22.- Si per resolució judicial ferma s'anul·la el text d'una ordenança fiscal: 
 
a) S'han de mantenir els actes ferms o consentits dictats a l'empara de 
l'ordenança anul-lada 
b) S'han de mantenir els actes que no exhaureixen la via administrativa 
c) No s'han de mantenir els actes ferms o consentits dictats a l'empara de 
l'ordenança anul-lada 
d) No s'han de mantenir els actes que exhaureixen la via administrativa 
 
23.- La potestat originària per establir tributs correspon exclusivament: 
 
a) A 'Estati a les comunitats autònomes 
b) A l'Estat 
c) A la Unió Europea, l'Estat, les comunitats autònomes i els ens locals 
d) A l'Estat, les comunitats autònomes i els ens locals 
 
24.-Resten exempts de l'impost sobre activitats econòmiques: 
 
a) Les administracions públiques, les persones físiques i les empreses 
amb una xifra neta de negoci inferior a un milió d'euros 
b)Les persones físiques i les empreses amb una xifra neta de negoci inferior a 
un milió d'euros 



 
 
c)Les administracions públiques, les persones físiques, les empreses amb una 
xifra neta de negoci inferior a un milió d'euros i l'Església Catòlica 
d)Les administracions públiques, les persones físiques i les empreses amb una 
xifra neta de negoci inferior a mig milió d'euros 
 
25.- Les taxes són: 
 
a) Impostos el fet imposable dels quals és la utilització privativa del domini 
públic 
b) Tributs el fet imposable dels quals és la utilització privativa o 
l'aprofitament especial del domini públic 
c) Tributs el fet imposable dels quals és la utilització privativa o l'aprofitament 
especial de béns patrimonials de l'Administració 
d) Tributs el fet imposable dels quals és l'aprofitament especial de béns 
patrimonials de l'Administració 
 
26.- Quines són les classes de tributs :  
 
a)Taxes, preus públics i impostos 
b)Taxes, impostos i contribucions especials 
c)Taxes, preus públics i contribucions especials 
d)Impostos, preus públics i contribucions especials 
 
27.- Es poden establir preus públics per: 
 
a) La prestació de serveis o la realització d'activitats de competència local que 
no siguin de sol·licitud o recepció voluntària 
b) La prestació de serveis o la realització d'activitats de competència local que 
no siguin prestats o realitzats pel sector privat 
c) La prestació de serveis o la realització d'activitats de competència local 
que siguin de sol-licitud o recepció voluntària  
d) La utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic 
 
28.- Contra els actes d'aplicació dels ingressos de dret públic locals, es 
pot formular: 
 
a) Recurs de reposició preceptiu 
b) Recurs d'alçada davant el ple 
c) Recurs de reposició potestatiu 
d) Recurs d'alçada davant la Junta de Govern 
 
29.- Els comptes anuals de l'Ajuntament estan formats per: 
 
a) Balanç de Situació i Estat de Caixa 
b) Memòria i Quadre de Finançament 
c) Estat de Caixa i Liquidació del Pressupost 
d) Balanç de Situació, Estat de liquidació del Pressupost, Compte de 
Resultats Econòmico-Patrimonial i Memòria 



 
 
 
 
 
30.- A la comissió especial de comptes li correspon: 
 
a) L'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació 
b) L'examen dels comptes anuals de la corporació 
c) L'informe del pressupost general 
d) L'estudi de la situació econòmica de la corporació 
 
 
 
 


