Cos d’Auditors de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Convocatòria CO A1-AUD/2017
Torn lliure
Primera prova / Primer exercici
1. Tots els informes de fiscalització aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes es
debaten en la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament de
Catalunya? Justifiqueu la resposta.
2. Es pot instar la declaració de nul·litat de ple dret d’un acte administratiu dictat per
un òrgan manifestament incompetent un cop transcorregut el termini per
interposar els recursos administratius o jurisdiccionals que corresponguin?
Justifiqueu la resposta i, en cas afirmatiu, indiqueu el procediment que s’ha de
seguir.
3. En l’exercici 2016, quan es donaven determinades circumstàncies, la legislació
sobre contractes del sector públic obligava a constituir un comitè d’experts que
havia d’avaluar una part concreta de les ofertes presentades, o encomanar
aquesta avaluació a un organisme tècnic especialitzat. Quines eren aquestes
circumstàncies? Quina composició havia de tenir el comitè?
4. Una administració pública vol traslladar la seva seu i vol vendre l’edifici on la té
actualment. De quin tipus de bé es tracta? Descriviu les actuacions que ha de
portar a terme per poder vendre l’edifici de la seu actual.
5. Està subjecta a l’IVA la contraprestació pels encàrrecs a una entitat que, d’acord
amb la legislació sobre contractes del sector públic, té la condició de mitjà propi
del poder adjudicador? Argumenteu la resposta.
6. Quan es necessita un gual permanent s’ha de pagar una quantitat a l’ajuntament.
Es tracta d’una taxa o d’un preu públic? Justifiqueu la resposta i expliqueu les
diferències entre taxes i preus públics.
7. Expliqueu quins són els tipus de modificacions de crèdits pressupostaris i les
diferències més significatives en la seva aprovació.

8. Quines són les regles fiscals establertes en la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i quins són els aspectes que
s’han de comprovar per verificar si es compleixen?

