Exp.: 2020/000782
Procés selectiu: Tècnic/a de grau mig en gestió econòmica i control intern de l’assignació
eficient de recursos públics
Segon exercici: prova teòrica temari específic
Data: 25 de setembre de 2020

1) En relació al pressupost municipal quina d'aquestes afirmacions no és correcta:
a. El pressupost de l'entitat local serà format pel seu president.
b. L'aprovació definitiva del pressupost ha de realitzar-se abans del 15 d'octubre de
l'any anterior al de l'exercici en què hagi d'aplicar-se.
c. Aprovat inicialment el pressupost general s'exposarà al públic per un termini de 15
dies.
d. El pressupost entrarà en vigor en l'exercici corresponent una vegada publicat al
BOP.
2) Les Bases d’execució del pressupost podran establir...
a.
b.
c.
d.

L’import de les taxes.
Les normes que regulen l’expedició d’ordres de pagaments a justificar.
L’assignació als Regidors.
Totes les respostes anteriors són correctes.

3) L’informe d’Intervenció de l’aprovació del pressupost, té caràcter...
a.
b.
c.
d.

Potestatiu
De fiscalització i preceptiu.
D’Intervenció i preceptiu.
Preceptiu de control permanent i no de fiscalització.

4) L’informe econòmic i financer de l’article 168.1.g) del TRLRHL és ....
a. Un informe de fiscalització o intervenció prèvia.
b. Un informe de control permanent.
c. Un informe en el que s’exposen les bases utilitzades per a l’avaluació dels
ingressos i de les obligacions exigibles i, en conseqüència, l’efectiu anivellament
del pressupost.
d. Un informe en el que s’exposen les bases utilitzades per a l’avaluació dels
ingressos i obligacions financers i, en conseqüència, el pla anual financer.
5) L’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al/a la president/a de l’entitat,
previ informe de ....
a.
b.
c.
d.

La persona responsable de comptabilitat.
El/La secretari/a
L’/La interventor/a
El regidor d’Economia i Hisenda.
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6) Les despeses amb finançament afectat es financen amb aportacions o ingressos
específics que tenen una relació objectiva i directa amb la despesa per finançar.
Indica quin dels següents supòsits són ingressos afectats a la despesa:
a.
b.
c.
d.

La taxa de mercat setmanal.
La subvenció de la Diputació per a la construcció d’una caldera de biomassa.
La Participació en els tributs de l’Estat.
Totes les respostes anteriors són correctes.

7) Qui ha de realitzar la proposta de contractació d’auditors privats per a la
col·laboració en les actuacions d’auditoria pública:
a. El president de l’entitat local.
b. L’òrgan interventor.
c. El Ple de l’entitat.
d. La Junta de Govern Local.
8) L’inici de les actuacions d’auditoria pública es comunicaran per escrit al titular del
servei o entitat auditada...
a.
b.
c.
d.

Únicament si es requereix la col·laboració de l’òrgan gestor.
No és necessari.
Sempre.
Es determinarà en el Pla anual de control financer.

9) El control intern de l’activitat econòmica-financera del sector públic local s’exercirà
per l’òrgan interventor mitjançant l’exercici de la funció interventora i el control
financer. Quines de les següents afirmacions són correctes?
a. Per a l’exercici del control intern als organismes autònoms locals se’ls aplicarà la
funció interventora i el control financer.
b. Per a l’exercici del control intern a les societats mercantils dependents de l’entitat
local se’ls aplicarà la funció interventora i el control financer.
c. Per a l’exercici del control intern a les entitats públiques empresarials dependents
de l’entitat local se’ls aplicarà la funció interventora.
d. Per a l’exercici del control intern a la pròpia entitat local se li aplicarà únicament la
funció interventora.
10) La funció interventora es pot exercir mitjançant el règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia, en el qual l’òrgan interventor es limita a comprovar
requisits bàsics. Quins d’aquests requisits bàsics no serien correctes?
a. Requisits bàsics generals marcats per la normativa aplicable i que són de caràcter
obligatori.
b. Requisits bàsics addicionals establerts per l’Acord del Consell de Ministres i que
són de caràcter obligatori.
c. Requisits bàsics addicionals establerts per l’Acord de la Junta de Govern Local de
l’entitat i que són de caràcter obligatori.
d. Requisits bàsics addicionals que determini el Ple de cada entitat.
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11) Quina de les següents afirmacions és correcta?
a. L’òrgan interventor haurà d’elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de
l’aprovació del pressupost un pla d’acció determinant les mesures a adoptar per
esmenar debilitats, deficiències, errors i incompliments detectats anteriorment.
b. L’òrgan interventor haurà d’elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de
l’aprovació del compte general un informe resum dels resultats de control intern.
c. L’òrgan interventor haurà d’elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de
l’aprovació del pressupost un informe resum dels resultats del control intern.
d. L’òrgan interventor haurà d’elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de
l’aprovació del compte general un informe resum dels resultats del control intern i
un pla d’acció determinant les mesures a adoptar per esmenar debilitats,
deficiències, errors i incompliments.

12) Per aquells casos en els que el Ple acordi la fiscalització i intervenció limitada
prèvia, quins requisits es limitarà a comprovar l’òrgan interventor?
a. Que les obligacions o despeses es generen per òrgan competent.
b. Que existeix crèdit pressupostari i que el que es proposa és l’adequat a la
naturalesa de la despesa o obligació que es proposa contreure.
c. Els extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres, vigent en cada moment,
respecte l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.
d. Totes les respostes anteriors són correctes.

13) El nomenament d’un funcionari interí d’una entitat local estarà subjecte a:
a. Control permanent emès per la Intervenció abans de la seva aprovació.
b. Fiscalització prèvia.
c. No estarà subjecte a intervenció prèvia, atès que el nomenament no té contingut
econòmic.
d. Control financer, quan es tracti d’un nomenament per a la substitució transitòria
del titular.

14) En relació al règim dels beneficis fiscals en els tributs locals, quina d’aquestes
afirmacions és correcta?
a. Els beneficis fiscals locals són només els previstos a les ordenances fiscals.
b. L’Estat determina reglamentàriament quins beneficis fiscals són aplicables en
l’àmbit local.
c. Les Ordenances Fiscals poden establir beneficis fiscals en els supòsits previstos
en la Llei.
d. Les ordenances fiscals determinen quins són els beneficis fiscals obligatoris i
quins els voluntaris.
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15) Quina de les següents respostes és incorrecta:
a. El Compte General es forma per la Intervenció o òrgan que té atribuïda la funció
de comptabilitat.
b. El Compte General ha de ser informat per la Intervenció abans de la seva
aprovació pel Ple.
c. El Compte General es sotmet a informe de la Comissió Especial de Comptes
abans de l’1 de juny.
d. El Compte General es sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació abans de l’1
d’octubre.
16) Digues quins d'aquests impostos exigiran obligatòriament els ajuntaments:
a. L'impost sobre béns immobles i l'impost sobre activitats econòmiques.
b. L'impost sobre béns immobles, l'impost sobre activitats econòmiques i l'impost
sobre vehicles de tracció mecànica.
c. L'impost sobre béns immobles, l'impost sobre activitats econòmiques, l'impost
sobre vehicles de tracció mecànica i l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
d. L'impost sobre béns immobles, l'impost sobre activitats econòmiques, l'impost
sobre vehicles de tracció mecànica, l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

17) Digues quina d’aquestes afirmacions és correcta:
a. L’Ajuntament pot exigir preus públics per la prestació del servei de neteja de la via
pública.
b. L’Ajuntament pot exigir preus públics per la prestació del servei de neteja de la via
pública, sempre i quan no es cobreixi el 100% del cost del servei prestat.
c. L’Ajuntament pot exigir una taxa per la prestació del servei de neteja de la via
pública, sempre i quan a l’acord del seu establiment s’hi faci constar l’informe
tècnic-econòmic en el que es posi de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del seu cost.
d. L’Ajuntament no pot exigir una taxa per la prestació del servei de neteja de la via
pública.
18) Pel que fa a la intervenció de la comprovació material de la inversió, ...
a. Es durà a terme per l’òrgan interventor, amb possibilitat de ser substituït per un
tècnic especialista de l’àrea que promou la inversió quan sigui necessari posseir
coneixements tècnics.
b. L’òrgan interventor podrà ser assistit pel director de l’obra.
c. El responsable del contracte no podrà participar en l’assessorament a l’òrgan
interventor.
d. L’òrgan interventor serà convocat per part de l’òrgan gestor, a l’acte de recepció,
per dur a terme la comprovació material de la inversió, amb una antelació de deu
dies a la data prevista de la recepció.
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19) En relació a un contracte de lloguer d’un local pel Centre d’Activitats de Joventut
d’una entitat local per import anual d’ 11.999,00 €, ...
a. L’òrgan interventor fiscalitzarà la valoració que s’incorpori a l’expedient sobre la
seva repercussió en compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
b. Atès que l’import és inferior a 15.000,00 €, la licitació no estarà subjecta a
fiscalització prèvia.
c. Les qüestions que sorgeixin de l’aplicació del contracte seran resoltes per l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
d. L’òrgan competent per aprovar els contractes d’arrendament és el Ple de la
Corporació.

20) La Llei General de Subvencions estableix que el beneficiari d’una subvenció no
pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb ...
a. Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que s’obtingui la prèvia
autorització expressa de l’òrgan concedent i que l’import subvencionable no
excedeixi del cost incorregut per l’entitat vinculada.
b. Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que la contractació
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i que s’obtingui
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent en els termes que fixin les bases
reguladores.
c. Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que la contractació
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat, que l’import
subvencionable no excedeixi del cost incorregut per l’entitat vinculada i que
s’obtingui l’autorització prèvia de l’òrgan concedent en els termes que fixin les
bases reguladores.
d. Persones o entitats vinculades amb el beneficiari.

21) Les actuacions de control financer de subvencions hauran de concloure en el
termini màxim de 12 mesos a comptar des de la data de notificació als beneficiaris de
l’inici dels treballs. Aquest termini podrà ampliar-se ...
a. Quan no es tinguin els recursos materials ni humans suficients, i l’òrgan
competent ho acordi expressament.
b. Quan es tracti d’actuacions d’especial complexitat.
c. Quan, una vegada conclosos els treballs i emès l’informe definitiu, es descobreixi
que el beneficiari o entitat col·laboradora ha amagat informació o documentació
essencial pel desenvolupament del control.
d. Qualsevol de les tres opcions anteriors és motiu d’ampliació del termini per
concloure els treballs de control financer de subvencions.
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22) En el supòsit d’incompliment de la regla de la despesa, però no de l’objectiu de
l’estabilitat pressupostària, quin pla s’haurà d’aprovar?
a.
b.
c.
d.

Pla Econòmic Financer.
Pla de Sanejament Financer.
Pla d’Ajust.
Pla de Tresoreria.

23) El càlcul de l’objectiu de l’estabilitat dels ens sotmesos a pressupost limitatiu
s’obté a partir de ...
a. La diferència entre els ingressos corrents i les despeses corrents del pressupost.
b. La diferència entre els ingressos no financers i les despeses no financeres del
pressupost.
c. La diferència entre els ingressos financers i les despeses financeres del
pressupost.
d. La diferència entre els ingressos no financers i les despeses no financeres del
pressupost amb els ajustaments corresponents.
24) D’acord amb l’article 73 del RD 500/1990, quines despeses es poden tramitar
mitjançant el procediment de bestretes de caixa fixa?
a.
b.
c.
d.

La compra d’ordinadors.
Les dietes i despeses de locomoció.
Les amortitzacions de préstecs.
Les bestretes al personal de la Corporació.

25) Què és una retenció de crèdit?
a. És una fase d’execució del pressupost de despeses de les entitats locals.
b. És un acte mitjançant el qual s’expedeix, respecte d’una aplicació pressupostària,
certificació d’existència de saldo suficient per a l’autorització d’una despesa.
c. És l’acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una despesa determinada per
una quantia certa o aproximada.
d. És l’acte mitjançant el qual es declara l’existència d’un crèdit exigible contra
l’Entitat derivat d’una despesa autoritzada i compromesa.

26) Què és el Fons de Contingència?
e. Un compte de tresoreria per a contingències comunes.
a. Una despesa d’inversió per a contingències climàtiques i socials.
b. Una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris per atendre necessitats de
caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat.
c. És un fons que poden rebre els Ajuntaments per part de l’Estat per a eventualitats.
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27) Els crèdits definitius de l’exercici que es liquida i no han arribat a fase de
reconeixement de la despesa són els romanents de crèdit. Quins dels següents casos
constitueixen romanents de crèdit?
a.
b.
c.
d.

Els saldos de disposicions o compromisos de les despeses (fase D).
Els saldos d’ordenacions de pagaments (fase P).
Els saldos de reconeixements d’obligacions (O).
Els saldos dels plans de disposició de fons (F).

28) Quines d’aquestes, no són fases que comprèn la funció interventora?
a. La fiscalització prèvia dels actes que reconeixen drets de contingut econòmic,
autoritzen o aproven despeses, disposen o comprometen despeses.
b. La fiscalització prèvia dels actes que reconeixen drets sense contingut econòmic i
acorden moviments per a exercicis futurs.
c. La intervenció del reconeixement de les obligacions i intervenció de la
comprovació material de la inversió.
d. La intervenció material del pagament.
29) Què són les bases d’execució?
a. Un dels annexos al pressupost general.
b. Un document que han d’elaborar les societats mercantils i entitats públiques
empresarials per a poder executar la seva activitat.
c. Un reglament que regula l’organització de l’entitat local.
d. L’adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a
l’organització i a les circumstàncies de la pròpia entitat.
30) La despesa relativa a l’encàrrec extern de la redacció d’un projecte de
construcció d’una illa de nínxols al cementiri municipal, ...
a. Es considerarà despesa corrent, ja que hi ha aprovat un pla pluriennal de
construcció de nínxols en els propers quatre exercicis.
b. S’imputarà al subconcepte 227.06. Estudis i treballs tècnics, ja que es tracta d’un
treball especialitzat.
c. S’imputarà al capítol 6 d’Inversions reals, ja que és aplicable a un projecte
d’inversió.
d. S’imputarà al capítol 1 de Despeses de personal, ja que a l’expedient s’ha inclòs
un informe justificant que no és possible assumir aquest projecte pels arquitectes
en plantilla per un excés de càrrega de treball.
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Preguntes de reserva
31) Les desviacions de finançament de les despeses amb finançament afectat que
s’han de calcular a final de l’exercici per ajustar el Resultat pressupostari són:
a.
b.
c.
d.

Desviacions acumulades positives.
Desviacions acumulades negatives.
Desviacions de l’exercici positives i negatives.
Desviacions de l’exercici positives.

32) Quina de les següents afirmacions no és correcta:
a. Podran adquirir-se compromisos de despeses que s’hagin d’estendre a exercicis
posteriors al que s’autoritzin, sempre que la seva execució s’iniciï en el propi
exercici, mitjançant la fórmula de tramitació anticipada.
b. Podran adquirir-se compromisos de despeses que s’hagin d’estendre a exercicis
posteriors al que s’autoritzin, sempre que la seva execució s’iniciï en el propi
exercici i que no superin els límits i anualitats fixats per llei.
c. El nombre d’exercicis als que es podran aplicar compromisos de despesa de
caràcter pluriennal no serà superior a quatre.
d. No es podran adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs
quan es tracti de subvencions previstes nominativament en el pressupost de l’ens
local.

Criteris de correcció:

De conformitat amb l’apartat 9 de les bases que regeixen el procés selectiu, el segon
exercici (prova teòrica temari específic) es puntua fins a un màxim de 15 punts:

Cada resposta encertada val 0,50 punts.
Les respostes errònies descompten 0,125 punts.
Les respostes no contestades es valoren amb 0 punts.
Per superar l'exercici, cal obtenir un resultat mínim de 7,5 punts.

