Convocatòria enginyer tècnic funcionari interí (A2)
Primer exercici de la fase d’oposició
Prova teòrica (temari general)
23 d’octubre de 2013

1. Qui té atribuïda la competència per aprovar les ordenances municipals?
a)
b)
c)
d)

L’alcalde/ssa.
La comissió especial de comptes, si es tracta d’ordenances fiscals.
La Junta de Govern Local.
El Ple.*

2. D’acord amb l’organització municipal establerta a la Llei en tots els ajuntaments han
d’existir:
a)
b)
c)
d)

L’alcalde/ssa, els regidors, el ple i la junta de govern.
L’alcalde/ssa, els regidors, el ple i la comissió especial de comptes.
L’alcalde/ssa, els tinents d’alcalde i el Ple.*
L’alcalde/ssa, els tinents d’alcalde i la junta de govern.

3. La platja de Roses és un:
a)
b)
c)
d)

Bé de domini públic municipal.
Bé de domini públic estatal.*
Bé comunal.
Bé de domini públic de la Generalitat de Catalunya.

4. Els béns de les Corporacions locals es classificaran en:
a)
b)
c)
d)

Béns de domini públic i comunals.
Béns d’ús públic i de servei públic.
Béns de domini públic i béns patrimonials.
Béns de domini públic, d’ús públic i servei públic.*

5. La contractació de la redacció d’un projecte d’obra per part de l’Administració:
a)
b)
c)
d)

Es considera un contracte de serveis.*
Es considera una prestació pròpia del contracte de concessió d’obra pública.
Es considera un contracte de subministrament.
Es considera una prestació pròpia del contracte d’obra.

6. A l’efecte de la Llei de contractes del sector públic, el valor estimat d’un contracte
equival a l’import total del contracte i inclou:
a) L’impost sobre el valor afegit i les pròrrogues que es puguin acordar.
b) Les pròrrogues que es puguin acordar i qualsevol forma d’opció eventual.*
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c) Les pròrrogues que es puguin acordar i qualsevol forma d’opció eventual, però no les
primes que es prevegi abonar als candidats que no resultin adjudicataris.
d) Les pròrrogues que es puguin acordar, qualsevol forma d’opció eventual, les primes que es
prevegi abonar als candidats o licitadors i l’impost sobre el valor afegit.
7. Indiqueu quina documentació forma part del pressupost de l’entitat local:
a)
b)
c)
d)

Memòria subscrita per l’alcalde/ssa.
Annex d’inversions.
Annex de personal.
Totes les altres respostes són correctes.*

8. Un acte que comprometi una despesa sense consignació pressupostària és:
a)
b)
c)
d)

Anul·lable.
Nul de ple dret.*
Correcte.
Cap de les anteriors és correcte.

9. Que un informe sigui preceptiu i vinculant, significa:
a)
b)
c)
d)

Que no hi ha obligació de sol·licitar-lo ni de seguir el seu sentit.
Que hi ha obligació de sol·licitar-lo i de resoldre segons el seu sentit.*
Que hi ha obligació de sol·licitar-lo, però no de seguir el seu sentit.
Que l’òrgan que el sol·licita ha de respectar el seu sentit, i l’òrgan al qual es dirigeix la
petició ha d’evacuar-lo.

10. Si el termini per interposar un recurs de reposició acaba en dissabte:
a)
b)
c)
d)

S’entén prorrogat el termini al següent dia hàbil, és a dir, el dilluns següent.
No es prorroga, de manera que el dissabte és l’últim dia per interposar el recurs.*
El termini no pot acabar en dissabte, perquè és un dia inhàbil.
No és correcta cap de les respostes anteriors.

11. Quan el projecte d’obres i serveis contingui la descripció material detallada dels béns
a expropiar, la necessitat d’ocupació:
a)
b)
c)
d)

Serà declarada pel beneficiari.
Serà declarada per l’òrgan expropiant.
Serà declarada per l’Administració Pública.
S’entendrà implícita en l’aprovació del projecte.*
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12. Quins ens tenen legitimitat per a exercir la potestat expropiatòria?
a)
b)
c)
d)

Els ens territorials.*
Les entitats públiques empresarials.
Els organismes autònoms.
Totes les respostes són correctes.

13. Quan dues administracions públiques han actuat de manera conjunta en la causació
del dany, la responsabilitat patrimonial és:
a)
b)
c)
d)

Responsabilitat simultània.
Responsabilitat solidària.*
Responsabilitat mancomunada.
Responsabilitat de cada Administració segons la seva quota de participació en el dany.

14. L’anul·lació d’una resolució judicial pressuposa per si mateixa dret a indemnització
per responsabilitat patrimonial de l’Administració de l’Estat:
a)
b)
c)
d)

Sempre.
Depèn dels casos.*
Mai.
Només quan no s’hagi exigit responsabilitat als jutges i magistrats.

PREGUNTES RESERVA
1. Els òrgans col·legiats podran:
a)
b)
c)
d)

Establir un règim propi de convocatòries.*
Especificar el nombre dels seus membres en primera convocatòria.
Establir un règim de convocatòries obligatòries cada dos anys.
Cap de les respostes anteriors és correcta.

2. S’han de motivar:
a)
b)
c)
d)

Tots els actes administratius.
Només els actes que s’aparten d’un precedent.
Els que comportarien una ampliació dels terminis.*
No és correcta cap de les respostes anteriors.

