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MODELO VAL 

 

1. Segons la disposició transitòria 2 i 3 dels estatuts de la Mancomuniad de l'Horta Sud, 

pot prestar serveis de gestió de centres d'educació especial i centres ocupacionals 

a) SI, sempre que hi haja subvenció 

b) No, perquè l'art. 25 de la llei 7/85 ho impedeix per ser competències impròpies de les 

entitats locals 

2. Els municipis integrants de la Mancomunitat són: 

a) Aldaia, Alaquas, Albal, Alcasser, Alfafar, Benetusser, Beniparrell, Catarroja, Lloc Nou de 

la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de 

Poblet, Sedavi, Silla, Torrent i Xirivella 

b) Aldaia, Alaquas, Albal, Alcasser, Alfafar, Benetusser, Beniparrell, Catarroja, Lloc Nou de 

la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Paterna, Picanya, Quart de Poblet, 

Sedavi, Silla, Torrent i Xirivella 

3. Segons els Estatuts de la Mancomunitat de l'Horta Sud, quantes Vicepresidències té: 

a) 3 

b) 2 

4. Les Entitats Locals menors, àrees metropolitanes i Mancomunitats de municipis 

gaudeixen, així mateix, de: 

a) Capacitat jurídica plena i pròpia 

b) condició d'entitat Local 

5. El nombre mínim de Diputats previstos per al Congrés és de 400 

a) VERTADER 
b) FALS 

 
6. Segons l'article 30 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
si la llei no fixa termini la infracció greu prescriu als 2 anys: 

a) VERTADER 
b) FALS 

 

7. Segons l'article 27 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
les normes definidores d'infraccions i sancions no seran susceptibles d'aplicació 
analògica: 

a) VERTADER 
b) FALS 

 
8. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs de reposició serà d'un 
mes 

a) VERTADER 
b) FALS 

 
9. Els actes integrants d'un procediment selectiu o de concurrència competitiva, de 
qualsevol tipus, seran objecte de publicació, assortint aquesta lols efectes de la 
notificacion  

 
a) VERTADER 
b) FALS 

 



 

2 
 

10. Pot tenir accés a l'estat de tramitació d'un expedient sancionador: 

a) Únicament la persona interessada 

b) qualsevol persona empadroneua en el municipi 

11. Que període abasta el pressupost municipal 

a) sempre des de l'1 de gener al 31 de desembre del mateix any 

b) un any a explicar des de la seua publicació 

12. Els  Consorcis públics tindran  la consideració de: 

a) administració publica institucional 

b) entitat local 

13. Totes les persones tenen el dret a comunicar-se amb les Administracions públiques a 

través d'un Punt d'Accés General Electrònic de l'Administració.  

a) FALS 

b) VERTADER  

14. Per al còmput de terminis, en el registre electrònic, es permetrà la presentació de 

documents tots els dies de l'any les 24 hores, excepte els dies catalogats com a festius 

nacionals.  

a) FALS 

b) VERTADER 

15. Qualsevol document enviat de manera electrònica és considerat vàlid, ja que és 
obligació de l'administració reconèixer-ho i admetre-ho.  

a) FALS 
b) VERTADER 

16. Es pot presentar un document en el Registre General Comú dirigit a qualsevol 

organisme de l'Administració General de l'Estat, Administracions Autonòmiques o Locals, 

sense necessitat que estiga integrat en aquest Registre, ja que estan obligats a ser 

interoperables i tramitar els documents entre elles.  

a) FALS 

b) VERTADER 

17. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques estableix que, entre uns altres, les persones jurídiques estaran 

obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques 

per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.  

a) VERTADER. 

b) FALS 

18. Segons l'article 107 de la Llei reguladora de les bases de règim local, les ordenances 

que regulen tributs locals comencen a aplicar-se: 

a) En el moment de la seua publicació definitiva en el butlletí oficial corresponent. 

b) Als dos mesos de la seua publicació 

 

19. Les ordenances fiscals s'aprovaran per majoria? 

 
a) Simple. 

b) Absoluta  
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20. El reconeixement de les obligacions i ordenació del pagament derivades de 

compromisos de despeses legalment adquirides correspondrà  

a) al Ple  

b) al president 

21. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, permet la pròrroga 

per més d'un any dels contractes menors, aquesta afirmació és correcta? 

a) Si 

b) No 

22. La Mesa de contractació en les entitats locals, quant a la seua composició: 

a) No existeix limitació de membres electes. 

b) Els membres electes no podran suposar més d'un terç del total de membres de la taula. 

23. L'article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

arreplega que l'Administració està obligada a abonar el preu: 

a) Dins dels 30 dies següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obra o dels 

documents que acrediten la conformitat amb el que es disposa en el contracte. 

b) Dins dels 30 dies següents a la data d'emissió de les corresponents factures pel 

contractista. 

24. Conforme l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, el valor benvolgut dels contractes: 

a) Exclou l'Impost sobre el Valor Afegit. 

b) Inclou l'Impost sobre el Valor Afegit. 

25. Conforme l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, en un municipi de règim comú, l'Alcalde /President, ostenta la Prefectura de 

Personal 

a) VERTADER. 

b) FALS. 

26. L'Alcalde/President adonarà succinta a la Corporació, en cada sessió ordinària del Ple 

Municipal, de les resolucions que hagués adoptat des de l'última sessió plenària ordinària 

perquè els Regidors coneguen el desenvolupament de l'administració municipal a l'efecte 

del control i fiscalització dels òrgans de govern:  

a) VERTADER. 

b) FALS. 

 

27. Segons els estatuts de la Mancomunitat de l'Horta Sud, les sessions del Ple, es 

convocaran, almenys amb; 

a) 2 dies hàbils d'antelació: 

b) 2 dies naturals d'antelació.   

 

28. La gestió de pressupost de despesa es realitzara en les següents fases: 

a) autorització de la despesa, disposició o compromís, reconeixement de l'obligació i 

ordenació del pagament 

b) autorització de la despesa, disposició o compromís, i ordenació del pagament 
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29. L'exercici comptable coincidirà amb l'exercici pressupostari 

a) VERTADER 

b) FALS 

30. L'Autonomia Local de les Mancomunitats, queda garantida en l'art.140 de la 

Constitució 

a) VERTADER 

b) FALS 

 

 

RESERVES 

31. Els  2 vocals que integren el Ple de la Mancomunitat d´acord amb els vigents estatus 

de la Manomunitat Horta Sud  designats pels municipis, són nomenats 

a) Pel Ple dels municipis membres 

b) Un és l'Obligatòriament l'alcalde i l'altre ho designa el Ple del municipi 

 

32. Qui pot acordar operacions de crèdit? 

 

a) El Ple o President/Alcalde 

b) Sempre el Ple 

 

 

 

 

 

 

 


