
1) D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic , en 

tota contractació pública s’han d’incorporar de manera transversal i preceptiva: 

a) Criteris socials, mediambientals, d’innovació i eficàcia 

b) Criteris socials i mediambientals sempre que tinguin relació amb l’objecte 

del contracte 

c) Criteris de sostenibilitat financera i rendibilitat econòmica  

d) Criteris de valoració de judici de valor 

 

2) La realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del seu 

vol  

a) És un contracte de serveis 

b) És un contracte de subministrament 

c) És un contracte mixt 

d) És un contracte d’obres 

 

 

3) En cas que en un contracte per gestionar un servei determinat el contractista no 

tingués garantit el retorn de la inversió estaríem davant 

a) Un contracte de concessió de serveis 

b) Un contracte de serveis sotmès a regulació harmonitzada 

c) Un contracte privat de concessió 

d) Un contracte de concessió d’obres 

 

4) L’adquisició de programes d’ordinador desenvolupats a mida: 

a) És un contracte de serveis 

b) És un contracte de subministrament 

c) És una associació per la innovació 

d) És un contracte adjudicat en tot cas per diàleg competitiu 



 

5) Respecte el contracte de serveis marca la resposta incorrecta 

a) No es poden contractar serveis de caràcter intel·lectual 

b) No es poden contractar la prestació de serveis a la ciutadania 

c) No es poden contractar serveis socials 

d) No es poden contractar serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent 

als poders públics. 

 

6) Tenen la consideració de contractes privats 

a) La compra de programes d’ordinador 

b) La subscripció a revistes i bases de dades 

c) Els serveis de caràcter intel·lectual 

d) Els contractes mixtos 

 

 7) Marca quina d’aquestes situacions no suposa una prohibició per contractar 

a) No estar al corrent d’obligacions tributàries o de seguretat social 

b) Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable del document 

europeu únic de contractació 

c) Ésser investigat per un delicte de suborn a funcionari públic 

d) No complir el termini d’execució d’un contracte anterior 

 

8) Quin concepte és aquell en que té caràcter de màxim i suposa el límit màxim de 

despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs 

l’impost sobre el valor afegit? 

a) El valor estimat del contracte 

b) El preu del contracte 

c) L’oferta del licitador 



d) El pressupost base de licitació 

 

9) Respecte el valor estimat, cal tenir en compte: 

a) L’import total previst de la prestació, l’impost sobre el valor afegit, les modificacions 

previstes i les pròrrogues 

b) L’import aproximat previst de la prestació, l’impost sobre el valor afegit, les 

modificacions previstes i les pròrrogues només en cas que es facin efectives. 

c) L’import total previst de la prestació, les modificacions imprevistes i les pròrrogues 

d) L’import total previst de la prestació, més les modificacions previstes i les 

pròrrogues 

  

10) La tramitació dels expedients de contractació es pot efectuar: 

a) De forma ordinària, urgent i d’emergència 

b) De forma abreujada, simplificada i abreujada 

c) De forma ordinària, urgent i sumària 

d) De forma ordinària i en casos de necessitats immediates, d’urgència 

 

11) És un contracte sotmès a regulació harmonitzada: 

a) L’adquisició d’un microscopi per valor de 209.000 euros 

b) La reforma d’un edifici per valor de 5.300.000 euros 

c) La contractació de serveis informàtics per valor de 215.000 euros 

d) L’adquisició d’un immoble per valor de 6.000.000 euros 

 

12) Son contractes menors: 

a) Un servei de manteniment per valor de 10.000 euros durant dos anys 

b) Una reforma per valor de 40.000 euros 



c) La contractació d’un assessorament en matèria de protecció de dades per valor de 

7.500 euros durant 3 mesos, prorrogable en 3 mesos més 

d) La compra d’un aparell informàtic per valor de 14.999 euros 

 

13). És un supòsit de prohibició de contractar: 

a) Haver estat investigat per un delicte de suborn 

b) Haver estat sancionat per l’administració  

c) Haver incorregut en falsedat davant l’administració en qualsevol procediment 

d)  No estar al corrent d’obligacions tributàries i de seguretat social  

 

14) Respecte a la Mesa de contractació, en l’administració local: 

a) No poden formar-ne part membres electes ni personal eventual ni personal laboral 

b) Ha d’estar formada per funcionaris de carrera exclusivament i no poden haver 

membres electes ni personal eventual 

c) Els membres electes que, si s’escau, formin part de la mesa de contractació 

no poden suposar més d’un terç del total de membres d’aquesta 

d) Poden haver membres electes però han de ser sempre en nombre imparell 

 

15) Son funcions de la mesa de contractació: 

a) Valorar les ofertes i adjudicar els contractes 

b) Valorar les ofertes, fer una proposta d’adjudicació i supervisar l’execució dels 

contractes 

c) Determinar els licitadors admesos i exclosos, valorar les ofertes i fer una 

proposta d’adjudicació 

d) Determinar els licitadors que incorren en valors anormals i per tant queden exclosos, 

valorar les ofertes i adjudicar els contractes 

 

16) En tota contractació pública s'incorporaran de manera transversal i preceptiva: 



 

a) criteris socials i mediambientals sempre que tingui relació amb l'objecte de 

el contracte 

b)      criteris ètics i de transparència encara que no guardin relació amb l'objecte de 

el contracte 

c)      criteris ètics i de responsabilitat social i de transparència  

d)      criteris socials i mediambientals encara que no tinguin relació amb l'objecte 

de el contracte 

 

17) La subscripció a revistes, publicacions i bases de dades: 

 

a) És un contracte administratiu que es pot tramitar com a menor independentment 

de la seva quantia llevat que sigui harmonitzat 

b) És un contracte privat si l’adjudica un poder adjudicador no administració publica 

i administratiu si es tracta d’una administració pública 

c) És un contracte privat que es pot tramitar com a menor independentment 

de la seva quantia llevat que sigui harmonitzat 

d) És un contracte privat que es regeix per les normes generals de la LCSP en 

quant a la preparació i adjudicació  

 

18) Quan s’utilitzi una pluralitat de criteris d’adjudicació, en la seva determinació: 

  

a) S’ha de donar preponderància als que facin referència a característiques de 

l’objecte del contracte que es puguin valorar mitjançant xifres o 

percentatges. 

b) Els criteris que es valorin de forma automàtica sempre han de ser com a mínim 

del 51%. 

c) Tots el criteris han de fer referència a l’objecte del contracte i s’han d’avaluar 

amb criteris de judici de valor 

d) Els criteris econòmics relacionats amb els costos son els que en tot cas han de 

ser majoritaris 

 

19) Respecte l’execució dels contractes, la Llei 9/2017 estableix com a novetat que: 

a) En tot cas, és obligatori establir en el plec de clàusules administratives 

particulars almenys una condició especial d’execució social o mediambiental 



b) Segons l’objecte del contracte es pot establir una condició especial d’execució en el 

plec de prescripcions tècniques 

c) Només es obligatori establir condicions especial d’execució social o mediambiental 

en els contractes harmonitzats 

d) Sempre que sigui possible cal establir en el plec de prescripcions tècniques 

particulars almenys una condició especial d’execució social o mediambiental 

 

20) El termini d’interposició d’un recurs especial en matèria de contractació és de: 

a) Un mes 

b) Trenta dies 

c) Quinze dies hàbils 

d) Quinze dies naturals  

 


