CAS PRÀCTIC
En el marc del Conveni entre la Secretaria d'Estat de Turisme, la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de
Menorca (CIM), per a l'execució del Pla de Sostenibilitat Turística a Menorca (BOE
núm. 323 d'11 de desembre de 2020), el CIM vol dur a terme les següents actuacions
del
Pla
de
Sostenibilitat
Turística
a
l'Illa
de
Menorca:
- Actuació T1: Disseny de la Xarxa de rutes terrestres Reserva de Biosfera- Turisme
0CO2.
- Actuació M3: Adequació de les instal·lacions de l'Illa Plana: Actuacions de demolició,
cobertes, revestiments i pavimentació.
Es decideix que el Disseny de la Xarxa es farà per una empresa externa al CIM, motiu
pel qual s'iniciaran els tràmits per a la seva licitació.
Pel que fa a l'actuació M3, el CIM està estudiant dues opcions per portar-la a terme:


Opció



Opció 2: Formalitzar un conveni amb Autoritat Portuària de les Illes Balears,
titular dels terrenys, per tal que sigui aquesta entitat la que executi les obres.

1:

Executar

directament

les

obres

a

través

d'una
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licitació.

PREGUNTES:
1. En relació amb el conveni en el qual s’emmarquen les actuacions del cas pràctic,
l’atribució de programar l’execució dels projectes, determinar els criteris per a la seva
realització i verificar la seva execució, així com la seva adequació a les finalitats
perseguides correspon a:
a)
b)
c)
d)

La Secretaria d’Estat de Turisme.
La Comissió de seguiment del Pla.
La Gerència.
El Ple del Consell Insular de Menorca.

2. Segons el conveni referit a l’enunciat del cas, el cost de les actuacions es finançaran:
a) 50% Govern Central, 40% Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 10%
Consell Insular de Menorca.
b) 40% Secretaria d’Estat de Turisme, 30% Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i 30% Consell Insular de Menorca.
c) 80% entre la Secretaria d’Estat de Turisme i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i la resta el Consell Insular de Menorca.
d) 50% el Govern Central i la resta entre la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el Consell Insular de Menorca.
3. En el cas que el conveni al qual es refereix l’enunciat del cas pràctic, hagués de
prorrogar la seva vigència, quin és el termini, abans de la seva finalització, en el qual
haurà d’acordar-se la pròrroga?
a) Tres mesos abans de la data de finalització.
b) Sis mesos abans de la data de finalització.
c) En qualsevol moment abans de la data de finalització.
d) Aquest conveni no pot ser objecte de pròrroga.
4. Respecte de l’actuació T1 a la que es refereix el cas pràctic, indiqui a quin bloc
pertany aquesta actuació segons el conveni referit:
a)
b)
c)
d)

Al Bloc Turisme 0CO2 “Take your selfie”.
Al Bloc Certificació ambiental.
Al Bloc Tecnologia.
Al Bloc Turisme 0CO2 terra.

5. El Pla de Sostenibilitat Turística a Menorca que correspon amb el projecte Menorca
Reserva de Biosfera-0CO2 persegueix assolir els reptes plantejats en les estratègies
nacionals determinades en els Plans de sostenibilitat en destinacions turístiques, que
són, entre d’altres, els següents (marca l’opció incorrecta):
a)
b)
c)
d)

La promoció dels productes agroalimentaris locals.
La necessitat d’ordenació de l’oferta turística.
El foment de l'economia circular.
La reducció de contaminació atmosfèrica, del sòl, marina, lumínica i acústica.
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6. Les convocatòries de les reunions de la Comissió de seguiment del Pla de
Sostenibilitat Turística de Menorca han d’efectuar-se almenys amb:
a) Vint dies d’antelació a la data de la reunió.
b) Quinze dies d’antelació a la data de la reunió.
c) Deu dies d’antelació a la data de la reunió.
d) Set dies d’antelació a la data de la reunió.
7. No es funció de la Comissió de Seguiment del Conveni entre la Secretaria d’Estat
de Turisme, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les
Illes Balears i el Consell Insular de Menorca (CIM), per a l’execució del Pla de
Sostenibilitat Turística a Menorca:
a) Resoldre els problemes d’interpretació i compliment del Conveni.
b) Adoptar les mesures que estimi més adequades per a la millor organització i
funcionament del conveni.
c) Assegurar la difusió dels diferents objectius i actuacions del Pla amb la finalitat
de donar-les a conèixer a residents i turistes.
d) Acordar el destí dels romanents generats com a conseqüència d’un menor cost
d’una actuació determinada.
8. En relació amb els convenis, senyali l’opció incorrecta:
a) Són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les Universitats
públiques entre sí per a un fi comú.
b) Són convenis els acords amb efectes jurídics adoptats per les Administracions
Públiques per a un fi comú.
c) Els convenis no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes.
d) Són convenis els Protocols Generals d’Actuació que expressen la voluntat de
les Administracions i parts subscriptores per a actuar amb un objectiu comú,
sempre que no suposin la formalització de compromisos jurídics concrets i
exigibles.
9. En relació amb els convenis subscrits per l’Administració General de l’Estat és fals
que:
a) S’han d’inscriure en el Registre Electrònic estatal d’Òrgans i Instruments de
Cooperació del Sector Públic Estatal.
b) És necessària la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat o
Comunitats Autònomes que el subscriguin.
c) En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat podran celebrar convenis els
titulars dels Departaments Ministerials.
d) Es perfeccionen per la prestació del consentiment de les parts.
10. No és causa de resolució d’un conveni:
a)
b)
c)
d)

L’incompliment de les obligacions assumides per part d’algun dels firmants.
El transcurs de la vigència del conveni sense haver-se acordat la seva pròrroga.
Per decisió judicial declaratòria de l’anul·labilitat del conveni.
Per acord unànime de tots els firmants.
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11. Quins convenis s'hauran de trametre electrònicament al Tribunal de Comptes o
òrgan extern de fiscalització de la comunitat autònoma, segons correspongui?
a)
b)
c)
d)

Els que assumeixin compromisos econòmics que superin els 100.000 euros.
Els que assumeixin compromisos econòmics que superin els 300.000 euros.
Els que assumeixin compromisos econòmics que superin els 450.000 euros.
Els que assumeixin compromisos econòmics que superin els 600.000 euros.

12. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en un conveni, els
firmants del conveni podran acordar per unanimitat la seva pròrroga per un període de
fins a:
a)
b)
c)
d)

4 anys.
1 any.
3 anys.
5 anys.

13. Els convenis subscrits per les Administracions Públiques, els seus organismes
públics i entitats de dret privat vinculats o dependents i les universitats públiques, amb
subjectes de dret públic o privat, hauran d'incloure, almenys, les matèries següents:
a) Obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts, si
n'hi hagués, indicant-ne la distribució temporal per anualitats i la seva imputació
concreta al pressupost corresponent d'acord amb el que preveu la legislació
pressupostària.
b) El règim de modificació del conveni.
c) Termini de vigència del conveni tenint en compte que no podrà ser superior a
quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior.
d) Totes les respostes són correctes.
14. Els òrgans de cooperació de les Administracions Públiques es caracteritzen per:
a)
b)
c)
d)

Tenir una composició bipartida i àmbit general.
Tenir una composició bilateral i àmbit sectorial.
Tenir una composició multilateral o bipartida, d’àmbit general o sectorial.
Tenir una composició multilateral o bilateral, d’àmbit general o sectorial.

15. Quines funcions exerceixen les Comissions Bilaterals de Cooperació?
a) Funcions d’acords i recomanacions.
b) Funcions de consulta i adopció d’acords que tinguin per objecte la millora de la
coordinació.
c) Funcions executives i legislatives.
d) Funcions de millora de l’eficiència i qualitat dels serveis.

Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es

16. Quin principi de les relacions interadministratives es refereix al deure d’actuar amb
la resta d’Administracions Públiques per aconseguir finalitats comunes?
a)
b)
c)
d)

Eficiència en la gestió dels recursos públics.
Cooperació.
Col·laboració.
Coordinació.

17. Com s'anomena el conjunt de criteris i recomanacions en matèria de seguretat,
conservació i normalització de la informació, dels formats i de les aplicacions que han
de tenir en compte les Administracions Públiques per a la presa de decisions
tecnològiques que garanteixin la interoperabilitat?
a)
b)
c)
d)

Esquema Estatal de Seguretat.
Esquema Nacional d’Interoperabilitat.
Esquema Nacional de Normalització de la Informació.
Esquema Estatal de Seguretat Informàtica.

18. Les diferents Administracions Públiques actuen i es relacionen amb altres
administracions i entitats o organismes vinculats o dependents d'aquestes d'acord amb
els principis següents (indiqueu la incorrecta):
a) Responsabilitat de cada Administració Pública en el compliment de les seves
obligacions i compromisos.
b) Col·laboració, entès com el deure que té una Administració Pública i,
singularment, l'Administració General de l'Estat, de garantir la coherència de les
actuacions de les diferents administracions públiques afectades per una
mateixa matèria per aconseguir un resultat comú, quan així ho prevegi la
Constitució i la resta de l’ordenament jurídic.
c) Lleialtat institucional.
d) Solidaritat interterritorial d’acord amb la Constitució.
19. Les obligacions que es deriven del deure de col·laboració es faran efectives a
través de les següents tècniques (indiqueu la resposta incorrecta):
a) El subministrament d'informació, dades, documents o mitjans probatoris que
estiguin a disposició de l'organisme públic o l'entitat a què s'adreça la sol·licitud
i que l'Administració sol·licitant necessiti disposar per a l'exercici de les seves
competències.
b) La creació i el manteniment de sistemes integrats d'informació administrativa.
c) El deure d’assistència i auxili, per atendre les sol· licituds formulades per altres
administracions per al millor exercici de les seves competències.
d) Qualsevol altra prevista en una llei o un reglament.
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20. S’entén per subvenció:
a) Tota disposició dinerària o en espècie realitzada per qualsevol dels subjectes
que preveu l'article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, a favor de persones privades.
b) Tota disposició dinerària realitzada per qualssevol dels subjectes contemplats a
l'article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a
favor de persones públiques o privades.
c) Tota disposició dinerària o en espècie realitzada per qualsevol dels subjectes
que preveu l'article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, a favor de persones públiques.
d) Tota disposició realitzada per qualssevol dels subjectes contemplats a l'article 3
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a favor de
persones públiques o privades.
21. Quin òrgan operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions?
a)
b)
c)
d)

El Butlletí Oficial de l’Estat.
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
El Registre Oficial de Subvencions.
La Base de Dades Nacional de Subvencions.

22. És principi degudament formulat amb vista a la gestió de subvencions:
a)
b)
c)
d)

Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
Eficiència en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant.
Eficàcia en l'assignació i la utilització dels recursos públics.
Totes són correctes.

23. En el supòsit d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables,
les bases reguladores fixaran el període durant el qual la persona beneficiària haurà de
destinar els béns a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció, que:
a) No podrà ser inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles
públic, ni dos anys per a la resta de béns.
b) No pot ser inferior a dos anys en cas de béns inscriptibles en un
ni a cinc anys per a la resta de béns.
c) No podrà ser inferior a tres anys en cas de béns inscriptibles
públic, ni sis anys per a la resta de béns.
d) No podrà ser inferior a tres anys en cas de béns inscriptibles
públic, ni a quatre anys per a la resta de béns.

en un registre
registre públic,
en un registre
en un registre

24. Quina part de l’activitat pot ser subcontractada pel beneficiari de la subvenció?
a) Com a màxim el 50%.
b) Com a màxim el percentatge establert a les bases reguladores.
c) Com a màxim el percentatge establert a les bases reguladores, i si no s'hi
preveu res, un màxim d'un 50%.
d) Cap, l'activitat subvencionada no pot ser subcontractada, atès el caràcter
personalíssim de les subvencions.
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25. Segons estableix l’art. 22 de la Llei General del Subvencions, les quanties màximes
a concedir…
a) No podran ser superiors a la que es determini a la convocatòria.
b) Excepcionalment podran atorgar-se per quantia superior a la que es determini a
la convocatòria, fins a un límit màxim del 5%.
c) Excepcionalment podran atorgar-se per quantia superior a la que es determini a
la convocatòria, sempre que es justifiqui.
d) Excepcionalment, i per necessitats especials, es poden atorgar per quantia
superior a la que es determini a la convocatòria.
26. Es poden fer pagaments anticipats amb caràcter previ a la justificació de la
subvenció?
a)
b)
c)
d)

Sí, sempre.
Si, si les bases reguladores ho preveuen expressament.
Només en cas que s’acreditin dificultats transitòries de tresoreria.
No, en cap cas.

27. Els impostos indirectes són una despesa subvencionable?
a)
b)
c)
d)

Sí, sempre.
No, en cap cas.
Únicament quan no siguin recuperables de la Hisenda Pública.
Únicament quan així es prevegi a les bases reguladores de la subvenció.

28. A l'hora de justificar les subvencions, en el supòsit d'adquisició de béns immobles
cal aportar...
a)
b)
c)
d)

Contracte de compravenda de l'immoble.
Escriptura pública de l’immoble.
Document públic que demostri el registre cadastral de l’immoble.
Certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit al corresponent
registre oficial.

29. L'Administració podrà comprovar el valor de mercat de les despeses
subvencionades emprant un o més dels mitjans següents:
a) Estimació per referència als valors que figurin als registres oficials de caràcter
mercantil.
b) Preus més alts de mercat.
c) Dictamen de pèrits privats.
d) Taxació pericial contradictòria.

Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es

30. En els casos previstos a l'art. 37 de la Llei 38/2003 General de Subvencions,
procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de
demora corresponent…
a) Des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què es notifiqui
la resolució per la qual s'acordi el reintegrament.
b) Des de la data en què s'acordi la procedència del reintegrament fins a la data
del reintegrament efectiu.
c) Des del moment del pagament de la subvenció fins a la data del reintegrament
efectiu.
d) Des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la
procedència del reintegrament.
31. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment de
reintegrament d’una subvenció serà de:
a)
b)
c)
d)

Tres mesos des de la data de l’acord d’iniciació.
Sis mesos des de la data de l’acord d’iniciació.
Dotze mesos des de la data de l’acord d’iniciació.
Quatre mesos des de la data de l’acord d’iniciació.

32. Llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'estableixi un altre de
diferent, l'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal
dels diners incrementats en un...
a)
b)
c)
d)

25 per cent.
15 per cent.
5 per cent.
20 per cent.

33. Constitueixen infraccions lleus en matèria de subvencions:
a) La presentació fora de termini dels comptes justificatius de l’aplicació donada
als fons percebuts.
b) La inexactitud o omissió d'una o diverses operacions en la comptabilitat i els
registres exigits legalment.
c) La falta de justificació de l’ocupació donada als fons rebuts una vegada
transcorregut el termini establert per a la seva presentació.
d) Són correctes les respostes a) i b).
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34. En referència a la contractació en el marc de l’actuació T1 - Disseny de la Xarxa de
rutes terrestres Reserva de Biosfera - Turisme 0CO2. Podria considerar-se un
contracte de serveis segons la LCSP, si l’objecte del contracte fossin prestacions de fer
consistents en el desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció de:
a) Una obra o subministrament, inclòs aquell en què l'adjudicatari s'obligui a
executar el servei de manera successiva i per un preu unitari.
b) Una obra o subministrament, excepte aquell en què l'adjudicatari s'obligui a
executar el servei de manera successiva i per un preu unitari.
c) Un resultat diferent d'una obra o subministrament, excepte aquell en què
l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu
unitari.
d) Cap de les anteriors respostes és correcta.
35. Suposant que el contracte de serveis pel Disseny de la Xarxa de rutes terrestres
Reserva de Biosfera - Turisme 0CO2 (T1) té un valor estimat de 16.000 euros, quin
seria el procediment d’adjudicació que es podria seguir?
a)
b)
c)
d)

Procediment obert.
Procediment obert simplificat.
Procediment obert super-simplificat de l’article 159.6 de la LCSP.
Totes les respostes anteriors són correctes.

36. El responsable del contracte:
a) Haurà de ser una persona física o jurídica, vinculada a l'entitat contractant.
b) Haurà de ser una persona jurídica, vinculada a l'entitat contractant o aliena a ell.
c) Podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a l'entitat contractant o aliena
a ell.
d) Cap de les anteriors respostes és correcta.
37. Suposem que, en el marc del Projecte Menorca Reserva de Biosfera - Turisme
0CO2, el CIM pretén subscriure un contracte de serveis d’un any de durada amb una
possible pròrroga d’un any. El preu anual del contracte és de 100.000 euros/any (IVA
inclòs) i 82.644,63€ (IVA exclòs). També es preveu la possibilitat de modificar el
contracte fins un màxim del 20% (16.528,93€) del seu preu. Quin seria el valor estimat
del contracte?
a)
b)
c)
d)

181.818,19 euros.
216.528,93 euros.
116.528,93 euros.
Cap de les anteriors respostes és correcta
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38. En el cas dels treballs a efectuar vinculats a l’actuació M3 (Adequació de les
instal·lacions de la Illa Plana) si el CIM optés per executar ell les obres i portés a terme
una contractació, el contracte en qüestió es regiria per:
a) En quant a la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció, per la Llei de
Contractes del Sector públic i les seves disposicions de desenvolupament.
b) Supletòriament, per les restants normes de dret privat i, en el seu defecte, per
les normes de dret administratiu.
c) Només es regula en la Llei de Contractes del Sector Públic la preparació i
adjudicació, però no els efectes i extinció.
d) Les respostes a) i b) són correctes.
39. Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el
preu del contracte:
a) S'entendrà inclòs l'import a abonar en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit,
que en tot cas no s'indicarà com a partida independent.
b) Haurà d’expressar-se en euros, sense que el seu pagament pugui fer-se
mitjançant el lliurament d’altres contraprestacions.
c) Amb caràcter general haurà d’expressar-se en euros, sense perjudici que el seu
pagament pugui fer-se mitjançant el lliurament d’altres contraprestacions en els
casos en què la LCSP o altres lleis ho prevegin.
d) Cap de les anteriors respostes és correcta.
40. En relació amb la divisió per lots dels contractes:
a) No és necessari motivar la no divisió per lots, excepte en els contractes
subjectes a regulació harmonitzada.
b) Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s'ha de dividir
per lots, i en cas de no ser possible, ha de motivar-se a l’expedient.
c) No es pot limitar el número de lots per als quals un mateix candidat o licitador
pot presentar una oferta.
d) Cap de les anteriors respostes és correcta.
41. On s’inclouran els criteris de solvència i adjudicació del contracte?
a)
b)
c)
d)

En el plec de clàusules administratives particulars.
En el plec de prescripcions tècniques particulars.
En el plec de clàusules administratives generals.
La resposta a) i la b) són correctes.

42. L’execució del contracte d’obres començarà amb:
a)
b)
c)
d)

La realització del replanteig.
El replanteig del projecte.
L’acta de comprovació del replanteig.
La supervisió del projecte.
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43. Pel que fa a la formació de la mesa de contractació:
a) Podrà formar part de la mesa personal eventual únicament quan no hi hagi
funcionaris de carrera suficientment qualificats i així s’acrediti a l’expedient.
b) Podrà formar part de la mesa personal funcionari interí i personal eventual
únicament quan no hi hagi funcionaris de carrera suficientment qualificats i així
s’acrediti en l’expedient de contractació.
c) En cap cas el personal eventual podrà emetre informes de valoració de les
ofertes.
d) El personal eventual únicament podrà emetre informes de valoració de les
ofertes quan no hi hagi funcionaris de carrera ni funcionaris interins
suficientment qualificats i així s’acrediti en l’expedient de contractació.
44. En el procediment de contractació:
a) Serà sempre necessària l’exigència de garantia provisional.
b) No serà mai necessària l'exigència de garantia provisional.
c) No procedirà l'exigència de garantia provisional, excepte quan de manera
excepcional l'òrgan de contractació, per motius d'interès públic, ho consideri
necessari sense necessitat de justificar a l’expedient.
d) No procedirà l'exigència de garantia provisional, excepte quan de manera
excepcional l'òrgan de contractació, per motius d'interès públic, ho consideri
necessari i ho justifiqui motivadament en l'expedient.
45. Les garanties definitives exigides en els contractes subscrits amb les
Administracions Públiques podran prestar-se en:
a)
b)
c)
d)

En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic.
Mitjançant aval.
Mitjançant un contracte d’assegurança de caució.
Totes les respostes anteriors són correctes.

46. En el cas que, en el marc d’alguna de les actuacions del Pla de Sostenibilitat
Turística, es pretengués portar a terme una contractació menor, atenent al seu valor
estimat, es consideraria un contracte menor d’obres aquell que tingués un valor
estimat:
a)
b)
c)
d)

Igual o inferior a 50.000 euros.
Igual o inferior a 40.000 euros.
Igual o inferior a 60.000 euros.
Cap de les anteriors respostes és correcta.

47. Els contractes menors poden tenir una durada màxima de:
a)
b)
c)
d)

Un any prorrogable.
Dos anys no prorrogables.
Un any no prorrogable.
Cap de les anteriors respostes és correcta.
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48. Respecte al perfil del contractant, la publicació de la informació relativa als
contractes menors haurà de realitzar-se almenys:
a)
b)
c)
d)

Setmanalment.
Mensualment.
Trimestralment.
Anualment.

49. En el contracte menor d’obres, quan el treball afecti l’estabilitat, seguretat o
estanquitat de l’obra, quin requisit addicional s’exigeix en l’expedient de contractació?
a) Haurà de sol·licitar-se l’informe de les oficines o unitats de supervisió.
b) Haurà de dipositar-se una fiança que garanteixi els riscos.
c) Haurà de realitzar-se la prèvia inspecció per part de les oficines o unitats de
supervisió.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
50. Un contracte d’obres està subjecte a regulació harmonitzada si el seu valor estimat
és:
a)
b)
c)
d)

Igual o inferior a 5.350.000 euros.
Igual o superior a 5.350.000 euros.
Superior a 5.350.000 euros.
Cap de les respostes anteriors és correcta.
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RESERVA
51. Pel cas dels expedients de contractació que comporten les actuacions previstes per
l’execució del Pla de Sostenibilitat Turística a Menorca, quan s'hauran d’aprovar els
plecs de clàusules administratives particulars?
a) Amb posterioritat a l’autorització de la despesa.
b) Prèviament a l’autorització de la despesa o conjuntament amb ella, sempre
abans de la licitació del contracte de que es tracti.
c) És correcta la a) i sempre abans de la licitació del contracte de que es tracti.
d) Sempre abans de la licitació del contracte de que es tracti, excepte en
determinats casos enumerats de manera taxativa en la LCSP.
52. Respecte a la resolució dels convenis, si de la liquidació resultés que l’import de les
actuacions executades per alguna de les parts fos inferior als fons rebuts de la resta de
parts per a finançar la seva execució, aquesta haurà de reintegrar l’excés que
correspongui a cada una en el termini màxim de:
a)
b)
c)
d)

Un mes des de que s’hagués aprovat la liquidació.
Quinze dies des de que s’hagués aprovat la liquidació.
Deu dies des de que s’hagués aprovat la liquidació.
Set dies des de que s’hagués aprovat la liquidació.

53. Indiqueu la resposta incorrecta en relació amb la cooperació entre Administracions
Públiques:
a) Les Administracions cooperaran al servei de l’interès general.
b) Les Administracions hauran d’acordar obligatòriament la forma d’exercir les
seves respectives competències que millor serveixin a aquest principi.
c) La formalització de relacions de cooperació requereix l'acceptació expressa de
les parts, formulada en acords d'òrgans de cooperació o convenis.
d) Es podrà donar compliment al principi de cooperació d’acord amb les tècniques
que les Administracions interessades considerin més adequades, com pot ser la
participació en òrgans consultius d’altres Administracions Públiques.
54. Quina condició s'ha de complir perquè les despeses d'amortització siguin
subvencionables?
a) Que la subvenció hagi contribuït a la compra dels béns.
b) Que l'amortització es calculi d'acord amb les normes de comptabilitat
generalment acceptades.
c) Que el cost es refereixi exclusivament a la vida útil dels béns.
d) Totes les anteriors són correctes.
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55. Segons el Conveni entre la Secretaria d’Estat de Turisme, la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de
Menorca (CIM), per a l’execució del Pla de Sostenibilitat Turística a Menorca (BOE
núm. 323 d’11 de desembre de 2020), no forma part de la comissió de seguiment:
a) Un representant designat per la Comissió Europea.
b) Un representant designat pel Consell Insular de Menorca.
c) Un representant designat la Secretaria d’Estat de Turisme.
d) Un representant designat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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