Convocatòria enginyer tècnic - funcionari interí (A2)
Primer exercici de la fase d’oposició
Prova teòrica (temari general)
6 de març de 2014

1. Quina atribució de les següents és del Ple?
a)
b)
c)
d)

Dictar bans.
Assistir a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
Resoldre els conflictes civils molt greus d’entre el veïnat.
Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals.*

2. L’alcalde té, entre d’altres, una de les següents atribucions:
a)
b)
c)
d)

Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
Aprovar la plantilla de personal.
Aprovar l’oferta pública d’ocupació.*
Aprovar els pressupostos.

3. El cementiri de Roses es qualifica com un bé:
a)
b)
c)
d)

D’ús públic.
De servei públic.*
Comunal.
Patrimonial.

4. L’alteració de la qualificació jurídica dels béns es produeix de manera automàtica
quan es tracti de:
a) Aprovació definitiva dels plans d’ordenació urbana i dels projectes d’obres i serveis.
b) Adscripció de béns patrimonials per més de 25 anys a un servei públic o comunal.
c) L’entitat adquireixi per usucapió (prescripció adquisitiva o positiva), d’acord amb el Dret
Civil, el domini d’una cosa que es vingués destinant a un ús o servei públic comunal.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.*
5. En el procediment restringit per a l’adjudicació d’un contracte, l’Administració:
a)
b)
c)
d)

Pot negociar amb els candidats el preu del contracte.
Pot negociar amb els candidats la durada del contracte.
Té prohibida tota negociació dels termes del contracte amb els candidats.*
Pot negociar amb els candidats les prestacions accesòries del contracte.
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6. Quins són els procediments d’adjudicació que preveu la Llei de contractes de les
administracions públiques:
a)
b)
c)
d)

Obert, restringit i negociat.*
Obert, restringit i tancat.
Obert i restringit.
De lliure concurrència o per selecció prèvia.

7. El tractament que la llei dóna a les despeses i als ingressos previstos en el
pressupost comporta que:
a) Les despeses de l’exercici poden ser superiors a les previstes en el pressupost
ingressos no.
b) Les despeses de l’exercici no poden ser superiors a les previstes en el pressupost
ingressos tampoc.
c) Les despeses de l’exercici no poden ser superiors a les previstes en el pressupost
ingressos sí.*
d) Les despeses de l’exercici poden ser superiors a les previstes en el pressupost
ingressos no.

i els
i els
i els
i els

8. Les exempcions tributàries consisteixen:
a)
b)
c)
d)

En la no subjecció al tribut.
En la condonació del deute tributari.
En la bonificació del 100% de la quota tributària.
En ser alliberat del compliment de l’obligació tributària.*

9. En el cas de procediments iniciats, dels quals pot derivar el reconeixement de
situacions jurídiques individualitzades, un cop transcorregut el termini sense que
s’hagi dictat i notificat l’acte administratiu:
a) Les persones interessades que hagin comparegut poden entendre estimades les sol·licituds
respectives per silenci administratiu.
b) Les persones interessades que hagin comparegut poden entendre desestimades les
sol·licituds respectives per silenci administratiu.*
c) Les persones interessades poden entendre que s’ha produït la caducitat del procediment.
d) Les persones interessades poden entendre que s’ha produït la suspensió del procediment.
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10. El termini per interposar un recurs de reposició contra un acte exprés serà de:
a)
b)
c)
d)

15 dies.
3 mesos.
6 mesos.
1 mes.*

11. Les actuacions de l’expedient expropiatori s’entendran en primer lloc:
a)
b)
c)
d)

Amb el beneficiari.
Amb el propietari de la cosa.*
Amb qualsevol interessat.
Totes les repostes anteriors són correctes.

12. L’expropiació forçosa només podrà ser acordada per:
a)
b)
c)
d)

L’Estat.
Les comunitats autònomes.
Els municipis i les províncies.
Totes les respostes anteriors són correctes.*

13. Quan prescriu el dret a reclamar?
a)
b)
c)
d)

Als sis mesos del fet que motiva la indemnització.
Al mes del fet que motiva la indemnització.
A l’any de conèixer el fet que motiva la indemnització.
A l’any d’haver-se produït el fet que motiva la indemnització.*

14. Quan la responsabilitat patrimonial derivi de l’actuació privada de l’Administració, el
particular es dirigirà:
a)
b)
c)
d)

Directament a la via judicial, plantejant la corresponent demanda.
Directament a la via contenciosa-administrativa.
A l’Administració.*
Als Tribunals Econòmic-administratius.
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PREGUNTES RESERVA
1. Segons la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, les administracions públiques en les
seves relacions es regeixen pel principi de:
a)
b)
c)
d)

Cooperació.
Cooperació i col·laboració.*
Jerarquia.
Cooperació i autonomia.

2. L’aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal és competència:
a)
b)
c)
d)

Del Ple de la Corporació.
De la Junta de Govern Local.
De l’alcalde president.*
Del regidor de l’Àrea de personal i recursos humans.

