EXAMEN

D

1. La Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques exigeix
per acreditar la voluntat i consentiment de l’interessat
a) La seva identificació electrònica
b) L’acceptació de cookies
c) Disposar de signatura electrònica
d) Posseir el DNI electrònic
2. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, indica quina de les següents respostes és certa respecte els
registres electrònics
a) No permeten la recepció de les sol·licituds els dies festius.
b) Permeten la recepció en dia inhàbil i la presentació s’entén efectuada el mateix dia.
c) Permeten la recepció de les sol·licituds tots els dies de l’any durant les 24 hores.
d) No estan habilitats per les sortides de les sol·licituds, escrits i comunicacions.
3. D’acord amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, quin d’aquests supòsits és una
subvenció en l’àmbit de la Llei de Subvencions?
a) Una prestació contributiva de la Seguretat Social a favor d’una persona física.
b) Una aportació dinerària d’un ens local d’una quota a favor d’una fundació.
c) Una disposició dinerària, sense contraprestació, d’una Comunitat Autònoma a favor d’una
persona jurídica per finançar una activitat d’interès social.
d) Una aportació dinerària de l’Ajuntament per finançar l’activitat global d’un organisme autònom
municipal.
4. De conformitat amb la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Publiques, es considera que ha prescrit el dret a reclamar en els
procediments de responsabilitat patrimonial en el termini de
a) 6 mesos.
b) 9 mesos.
c) 1 any.
d) 2 anys.
5. Indica quina de les següents respostes és certa d’acord amb la normativa
pressupostària de les Entitats Locals.
a) La vinculació pressupostària permet vincular els ingressos i despeses d’un mateix
departament o àrea.
b) La vinculació pressupostària permet vincular ingressos dins del mateix programa funcional.
c) La vinculació pressupostària permet vincular diversos crèdits de despesa, sempre i quan
estiguin afectats pel mateix finançament.
d) La vinculació pressupostària permet vincular diversos crèdits de despeses d'acord amb la
normativa de execució pressupostària.

6. L’exercici pressupostari ha de coincidir amb el/la/les
a) Legislatura de que es tracti
b) Pla quinzenal que s’estableixi
c) Any natural
d) Dates que determini el Govern espanyol

7. 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
8. Segons el Text refós de la llei d’Hisendes Locals, són tributs propis de les entitats locals
a) Els impostos, taxes, preus públics i contribucions especials.
b) Els impostos, taxes i preus públics.
c) Els impostos, taxes i contribucions especials.
d) Únicament els impostos.
9. D’acord amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els
contractes que tinguin per objecte l'adquisició i l'arrendament d'equips i sistemes de
telecomunicacions, o per al tractament de la informació, els seus dispositius i programes,
i la cessió del dret d'ús d'aquests últims, a excepció dels contractes d'adquisició de
programes d'ordinador desenvolupats a mida, tenen la consideració de contracte de
a) Subministraments
b) Serveis
c) Obra
d) Gestió de serveis públics
10. La interposició de qualsevol recurs, segons la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques
a) Suspendrà l’execució de l’acte impugnat, llevat dels casos en què una disposició estableixi el
contrari.
b) No suspendrà l’execució de l’acte impugnat, llevat dels casos en què una disposició estableixi
el contrari.
c) Suspendrà l’execució de l’acte impugnat si es fonamenta en alguna de les causes previstes
en l’article 47 de la LPAC.
d) Suspendrà automàticament l’execució de l’acte impugnat si es fonamenta en alguna de les
causes previstes en l’article 48 de la LPAC.

11. Què s’entén per risc laboral?
a) La possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball
b) La possibilitat que un treballador pateixi una determinada malaltia en el treball
c) La possibilitat que un treballador pateixi assetjament
d) El risc que suposa anar a treballar
12. 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
13. Respecte l’aplicació pressupostaria, l'expressió xifrada de la qual constitueix el crèdit
pressupostari, vindrà definida
a) Únicament per les classificacions orgànica i econòmica, a nivell de concepte.
b) En qualsevol cas, per les classificacions orgànica, per programes i econòmica amb el màxim
nivell de desagregació.
c) Com a mínim, per les classificacions per programes i econòmica, a nivell de grup de programa
o programa i de concepte o subconcepte, respectivament.
d) Malgrat que usualment es diu al revés, l’aplicació pressupostària es refereix només al
desenvolupament a 5 dígits dels subconceptes econòmics i l’expressió correcta és “partida
pressupostària”.
14. No seran indemnitzables els danys
a) Que el particular no tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la llei.
b) Produïts per força major
c) Produïts per circumstàncies evitables
d) Produïts per un fet superable
15. 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

