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PROCEDIMENT PER EMPLENAR EL FULL DE RESPOSTES 

 
Llegiu atentament 
 
Identificació de l’exercici: 

Utilitzeu llapis, preferentment del número 2, i ompliu en el full de respostes les dades següents: 
 
- On posa Convocatòria heu de posar: TS en Economia  
- On posa Nom Prova: Test de coneixements del temari específic  
- On posa Data: 19 d’octubre de 2019 
- On posa Prova: no cal marcar res  
- On posa DNI: heu d'escriure el vostre DNI en números  

Si algú té un número de menys de 8 xifres, la primera xifra haurà de ser 0.  
 
IMPORTANT!  Per tal d’evitar errades en la seva identificació, cal que posi en el seu full de  
respostes el mateix número d’identitat amb el que s’ha identificat en el moment d’entrar a l’aula. 
 
Un cop escrit el número, ara, sota de cada número heu d'omplir a cada columna la casella 
corresponent tal i com s’indica en aquest exemple: 
 

 

 

 
En aquest EXEMPLE, el primer número és un “4”,  per tant, s’hauria de baixar i marcar la casella on 
posa “4”. El segon és un “3”, s’hauria de baixar i marcar la casella on posa “3” . I així s’hauria de  fer 
amb la resta de columnes. Casella per casella.  
 
 
IMPORTANT!  Completar bé aquest apartat és fonamental ja que aquesta serà l’única dada que 
permetrà identificar-los. 
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Motius d’exclusió : 

� DISPOSAR D’ALGUN APARELL ELECTRÒNIC  FORA DE LA BOSSA (INCLOSOS 
RELLOTGES TIPUS SMARTWATCH QUE PERMETIN LA COMUNICACIÓ  O ÚS 
D'APLICACIONS). 
 

� SORTIR DE L’AULA  SENSE AUTORITZACIÓ. 
 
� PARLAR AMB ALGÚ QUE NO SIGUI DE L’ORGANITZACIÓ. Si algú de vostès té algun 

dubte, haurà d’aixecar la mà i les persones de l’organització ens aproparem  a resoldre’l. 
 
� COPIAR O DEIXAR COPIAR . Mirar el full de respostes o quadernet d’una altra persona 

aspirant o ensenyar els propis perquè els puguin mirar seran motius d’exclusió per les dues 
persones que participin en el fet. 

 
� COMENÇAR A RESPONDRE PREGUNTES  ABANS DE LA INDICACIÓ O CONTINUAR 

RESPONENT PREGUNTES UN COP S’ACABI EL TEMPS. 
 
� MANIPULAR LA BOSSA  ON ESTAN LES SEVES PERTINENCES. 

IMPORTANT!  S’informa que, a les persones aspirants que contravinguin una o diverses de les 
anteriors normes, se’ls marcarà el seu examen i es posarà el fet en coneixement del Tribunal de 
Selecció per tal de procedir a la seva exclusió del procés. 
 
 
Realització de l’exercici: 
 
Les respostes hauran de ser marcades en el “Full de Respostes”.  

Vagi amb compte a l’hora de marcar les caselles  ja que l’única forma correcta de fer-ho és la 
que es dibuixa al full de respostes.   

Marqui les respostes en llapis  i comprovi sempre que la marca que assenyala en el “Full de 
Respostes” correspon al número de pregunta del qüestionari.  

Al “Full de Respostes” no s'haurà d’anotar cap altre marca o senyal diferent de les necessàries per 
a contestar l’exercici. 

En cas d’equivocar-se , esborri perfectament la marca tant del full original, com del full 
autocopiatiu. 

En el supòsit en què hi haguessin dues o més marques en la resposta d’una pregunta, o no es 
pugui identificar clarament quina és l’opció escollida per la persona aspirant, es considerarà la 
resposta com si fos en blanc. 

No separi el full autocopiatiu del full de resposte s, li explicarem com fer-ho en finalitzar. 

 

 

 
  

NO DONI LA VOLTA A AQUEST FULL mentre no ho indiqui  la persona 
Responsable de l’Aula, estigui atent a les seves in struccions.  
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TEST DE CONEIXEMENTS DEL TEMARI ESPECÍFIC 
SEGON EXERCICI DE LA PRIMERA PROVA  

 
 

1. Durant el període de vigència d'un Pla Econòmic Financer les entitats locals de l'article 
3.1 de la Llei reguladora de Bases del Règim local i els organismes autònoms d'elles 
dependents que, a l'exercici pressupostari immediat  anterior, no haguessin complert 
amb els objectius d'estabilitat pressupostària, NO podran adquirir, constituir o participar 
a la constitució, directament o indirectament, de n ous: 
 
A. Organismes, entitats, societats, consorcis, fundacions, unitats i demés ens durant el temps 

de vigència del seu pla economicofinancer. 
B. Organismes, entitats o societats però sí de consorcis, fundacions, unitats i demés ens 

durant el temps de vigència del seu pla economicofinancer. 
C. Organismes, entitats, societats o consorcis però sí de fundacions, unitats i demés ens 

durant el temps de vigència del seu pla economicofinancer. 
D. Organismes o entitats però sí de societats, consorcis, fundacions, unitats i demés ens 

durant el temps de vigència del seu pla economicofinancer. 
 

 
2. Les dues principals propietats dels béns públics  són:  

 
A. El seu consum és no rival i no excloent. 
B. El seu consum és rival i no excloent. 
C. El seu consum és no rival i excloent.  
D. El seu consum és rival i excloent. 

 
 

3. La desocupació estructural es pot definir com: 
 
A. La desocupació resultant del propi funcionament de l'economia, i que es deriva de la rotació 

dels treballadors dins el mercat laboral. 
B. La desocupació que té l’origen en el desajust entre la demanda i l’oferta de treballadors. 
C. La desocupació derivada d'alteracions de la demanda agregada. 
D. La desocupació que s’origina perquè hi ha activitats que només requereixen mà d’obra en 

algunes èpoques de l’any. 
 
 

4. El valor del multiplicador de la despesa autònom a és:  
 
A. Inversament proporcional a la propensió marginal al consum i directament proporcional al 

tipus impositiu. 
B. Directament proporcional al tipus impositiu. 
C. Inversament proporcional a la propensió marginal al consum. 
D. Directament proporcional a la propensió marginal al consum i inversament proporcional al 

tipus impositiu. 
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5. Si les autoritats monetàries desitgen aplicar un a política monetària expansiva, 
aconseguiran els seus objectius: 
 
A. Disminuint el coeficient legal de caixa. 
B. Disminuint el crèdit als bancs comercials. 
C. Augmentant el tipus de descompte. 
D. Augmentant el coeficient legal de caixa. 

 
 

6. Qui executa el pressupost de la Unió Europea? 
 
A. El Consell. 
B. El Parlament. 
C. La Comissió. 
D. El Tribunal de Comptes. 

 
 

7. En relació a l'anàlisi cost-benefici i l'anàlisi  cost-eficàcia d'un determinat projecte de 
despesa, quina de les següents afirmacions és corre cta? 
 
A. L'anàlisi cost-benefici d'un determinat projecte de despesa permet identificar quina 

alternativa és la més adient per desenvolupar-lo, un cop presa la decisió de fer-ho. 
B. L'anàlisi cost-eficàcia d'un determinat projecte de despesa permet identificar quina 

alternativa és la més adient per desenvolupar-lo, un cop presa la decisió de fer-ho. 
C. L'anàlisi cost-eficàcia d'un determinat projecte de despesa permet identificar la viabilitat 

d'executar el projecte. 
D. L'anàlisi cost-eficàcia es emprat, bàsicament, per decidir si un determinat projecte de 

despesa s'executa o no. 
 
 

8. En el càlcul de l’IPC la fórmula utilitzada es b asa en un índex compost segons: 
 
A. Un índex de Paasche encadenat. 
B. Un índex de Paasche no encadenat. 
C. Un índex de Laspeyres encadenat. 
D. Un índex de Laspeyres no encadenat. 

 
 

9. En un anàlisi de l’avaluació d’impacte que tract a de determinar la capacitat per poder 
solucionar els problemes socials, hi ha un concepte  important que és el contrafactual, 
mitjançant aquest es pretén: 
 
A. Analitzar què ha passat després d’implementar una política pública. 
B. Comparar el que ha passat amb el que hauria passat sense fer la intervenció. 
C. Quantificar el que ha passat en el temps que ha durat la intervenció 
D. Plantejar solucions alternatives i avaluar-les. 
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10. Respecte al tema de participació ciutadana a l’ Ajuntament de Barcelona, quina de les 

següents afirmacions és FALSA:  
 
A. L’audiència pública és la forma de participació per mitjà de la qual els/les administrats/des 

proposen a l’Administració municipal l’adopció de determinats acords o reben informació en 
llurs actuacions. 

B. L’àmbit de l’audiència pública sempre ho és a nivell de ciutat, mai a nivell de districte. 
C. El Consell de Ciutat està integrat pels/per les representants de les entitats econòmiques, 

socials, culturals, professionals i de veïns/veïnes més representatives. 
D. L’Ajuntament de Barcelona pot proposar a l’administració o administracions competents que 

determinades entitats siguin declarades d’utilitat pública o d’interès social. 
 
 

11. Quin d’aquests òrgans de participació ciutadana  NO és de participació territorial: 
 

A. Consell de barri. 
B. Consell de Ciutat. 
C. Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB). 
D. Audiència pública de districte. 

 
 

12. L’atribut d’un indicador que permet reflectir l es dades sol·licitades al voltant d’una 
activitat i mantenir-ho en el temps es diu: 
 
A. Precisió. 
B. Objectivitat. 
C. Subjectivitat.  
D. Pertinència. 

 
 

13. En un contrast d’hipòtesis es plantegen dues al ternatives, hipòtesi nul·la i hipòtesi 
alternativa. Associat a la decisió presa apareixen diferents tipus d’error. Quina afirmació 
de les següents és correcta? 
 
A. L’error tipus 1 (α) és la probabilitat de rebutjar la hipòtesi nul·la quan és certa. 
B. L’error tipus 1 (α) és la probabilitat d’acceptar la hipòtesi alternativa quan és falsa. 
C. L’error tipus 1 (α) és la probabilitat d’acceptar la hipòtesi nul·la quan és falsa. 
D. L’error tipus 1 (α) és la probabilitat de rebutjar la hipòtesi alternativa quan és certa.  
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14. Respecte al “Fons de Contingència d’execució pr essupostària” del pressupost de 
l’Estat, quina de les següents afirmacions és corre cta? 
 
A. S’utilitzarà per finançar despeses sense cobertura pressupostària, que derivin de decisions 

discrecionals de l’Administració. 
B. No poden finançar crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit. 
C. El seu import serà el 2% del total de despeses per operacions no financeres, excloent les 

destinades a finançar a les Comunitats Autònomes i a les Entitat Locals. 
D. La seva aplicació es aprovada pel Ministre d’Economia i Hisenda. 

 
 

15. Quin dels següents factors pot contribuir a la sostenibilitat del deute públic (mesurat en 
termes de la ratio entre endeutament i renda nacion al)? 
 
A. L'augment dels tipus d'interès. 
B. L'increment del dèficit primari. 
C. La disminució de la recaptació tributària. 
D. El creixement econòmic.  

 
 

16. Segons la Llei General Tributària, els tributs es classifiquen en: 
 
A. Taxes, contribucions especials i impostos. 
B. Taxes, preus públics i impostos. 
C. Contribucions especials, impostos i preus públics. 
D. Taxes, impostos i prestacions patrimonials de caràcter públic. 

 
 

17. Les prestacions patrimonials de caràcter públic : 
 
A. Només es poden establir de conformitat amb la llei. 
B. Es poden establir de conformitat amb una norma reglamentària. 
C. No s’esmenten en la Constitució. 
D. Només poden tenir caràcter tributari. 

 
 

18. En la classificació funcional de la despesa púb lica local, la política 23 correspon amb:  
 
A. Serveis Socials i Promoció Social. 
B. Seguretat i mobilitat ciutadana. 
C. Benestar Comunitari. 
D. Cultura. 
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19. Al web de l’Ajuntament de Barcelona es pot trob ar un document anomenat “Informe de 
Memòria de Programes” corresponent a cada exercici pressupostari. En el cas del 
pressupost 2018: 
 
A. La fitxa corresponent a cada programa pressupostari no està relacionada amb el PAM 
B. No s’expliciten els orgànics (sectors d’actuacions) vinculats a cada programa. 
C. En cada fitxa de programa s’explicita la contribució del programa als objectius definits al 

PAM 2016-2019. 
D. Les fitxes de programa només inclouen indicadors de qualitat. 

 
 

20. Quan és aconsellable fer una inversió?  
 
A. Quan la taxa del cost del capital és superior a la Taxa Interna de Retorn. 
B. Quan la taxa del cost del capital és inferior a la Taxa Interna de Retorn. 
C. Quan la taxa del cost del capital és igual a la Taxa Interna de Retorn. 
D. Quan la Taxa Interna de Retorn i el VAN (Valor Actual Net) són iguals.  

 
 

21. El saldo creditor dels comptes 554, correspon a :  
 
A. Pagaments pendents d’aplicació pressupostària. 
B. Cobraments pendents d’aplicació pressupostària. 
C. Fiances rebudes a llarg termini. 
D. Creditors per operacions meritades. 

 
 

22. El concepte de cost efectiu apareix per primera  vegada en la llei 27/2013 de 27 de 
desembre de Racionalització i Sostenibilitat de la Administració Local. L’apartat 31 de 
l’article primer modifica un determinat article de la Llei de Bases de Regim Local i 
afegeix un nou apartat a l’esmentat article. Quin é s aquest article modificat? 
 
A. El 116.  
B. El 127. 
C. El 130. 
D. El 109. 

 
 

23. El model de Costos per Seccions és un model de costos:  
 
A. Directe evolucionat. 
B. Parcial. 
C. Complet. 
D. Variable Evolucionat. 

 
 
 



 

10 

 

 
24. Entre les finalitats del cost efectiu desenvolu pat per l’ordre ministerial HAP2075/2014 de 

6 de novembre hi figura: 
 
A. Determinar quant li costa a l’administració l’oferta dels serveis públics i mesurar i millorar 

l’eficiència de l’ús dels recursos utilitzats. 
B. Determinar i fonamentar els costos dels serveis públics als efectes de la seva consideració 

en informes tècnic-econòmics per a l’establiment de taxes o preus públics. 
C. Obtenir una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics. 
D. Obtenir una comptabilitat analítica. 

 
 

25. D’acord amb el teorema de Tiebout:  
 
A. Qualsevol desviació respecte de la quantitat de béns públics a proveir pel govern serà 

respost amb l’aportació de béns addicionals. 
B. Qualsevol desviació respecte de la quantitat de béns públics a proveir pel govern serà 

respost amb la migració cap a una altra jurisdicció. 
C. Qualsevol desviació respecte de la quantitat de béns públics a proveir pel govern serà 

respost amb l’increment de la pressió fiscal. 
D. Qualsevol desviació respecte de la quantitat de béns públics a proveir pel govern serà 

respost amb la reducció dels serveis públics. 
 
 

26. Quin tipus d'autonomia tenen les entitats que i ntegren l'administració local? 
 
A. Política. 
B. Administrativa.  
C. Plena o Pròpia. 
D. Totes les respostes són falses.  

 
 

27. El pes, mesurat pel volum de despesa no finance ra en termes SEC2010, de 
l'administració local en relació al total del conju nt del sector de les Administracions 
Públiques (S.13) i els seus subsectors a Espanya és : 
 
A. Inferior al 20% del total. 
B. Entre el 20% i el 30% del total. 
C. Superior al 40% del total. 
D. Entre el 31% i el 40% del total. 
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28. L’import exigit per l’Ajuntament en concepte de l servei municipal d’emissió d’informes 

urbanístics: 
 
A. No pot excedir, en conjunt, el cost real o previsible de l’esmentat servei.  
B. Pot excedir el cost rellevant de l’esmentat servei. 
C. Haurà de cobrir, com a màxim, un 90% del cost de l’esmentat servei. 
D. Haurà de cobrir, com a mínim, el 50% del cost de l’esmentat servei. 

 
 

29. Per a exigir una taxa per la prestació d’un ser vei públic: 
 
A. Cal que hi hagi una utilització privativa o un aprofitament especial del domini públic. 
B. El servei s’ha de prestar en règim de dret públic.  
C. Cal que l’obligat tributari obtingui un augment de valor dels seus béns com a conseqüència 

de la prestació del servei. 
D. Resulta indiferent que el servei es presti a través d’una entitat pública empresarial local 

 
 

30. Si l'Ajuntament notifica una liquidació el dia 6 d’abril, el termini per a ingressar en 
període voluntari finalitza: 
 
A. El dia 20 del mes de maig. 
B. El dia 5 del mes maig. 
C. El dia 20 del mes d’abril. 
D. El dia 30 del mes d’abril. 

 
 

31. En la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE), regulada en la llei 51/2002 de reforma 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exp licita que en el model de cessió 
recaptatòria d’impostos estatals els municipis part iciparan en determinats percentatges 
de diferents figures tributàries una vegada descomp tada la recaptació cedida a les 
Comunitats Autònomes. Aquests impostos són: 
 
A. IRPF, IVA i Impostos Especials. 
B. Impost de Societats, IRPF i IVA. 
C. Hidrocarburs i tabac, cervesa, IVA, IRPF i Societats. 
D. IRPF, IVA i Successions i donacions. 
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32. El Reial Decret Legislatiu 12/2014 de 12 de set embre publica una Disposició Addicional 

Única que amplia a 120 mesos (es passa de 10 a 20 a nys) el termini per a les 
devolucions de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) (liquidacions definitives) 
corresponents als exercicis 2008 i 2009. A aquesta ampliació es poden acollir els 
municipis que compleixen el/els següent/s supòsit/s :  
 
A. Tinguin deute inferior al 60% dels ingressos corrents. 
B. A la liquidació 2013 hagin presentat estabilitat pressupostària i estalvi net positiu. 
C. Hagin presentat la liquidació del pressupost 2013, acompleixen els objectius d’estabilitat i 

deute i que el període de pagament a proveïdors no sigui superior a un mes. 
D. Hagin presentat la liquidació dels pressupostos dels darrers 5 anys, i acompleixen els 

objectius d’estabilitat i deute. 
 
 

33. Entre les actuacions que els Fons Europeus fina ncen a l’Ajuntament de Barcelona, 
figura el projecte “Desenvolupament urbà sostenible  de l’Eix Besòs”. Concretament, 
quin dels següents fons el finança? 
 
A. Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): EDUSI.  
B. Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): UIA.  
C. Fons Social Europeu (FSE).  
D. Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): RIS3CAT. 

 
 

34. En els exercicis 2016, 2017 i 2018, quina ha es tat la mitjana del nivell d’execució de les 
despeses de capital (obligacions liquidades respect e al crèdit definitiu) a l’Ajuntament 
de Barcelona?  
 
A. Menys del 50%. 
B. Entre el 51% i el 70%. 
C. Entre el 71% i el 90%. 
D. Més del 90%. 

 
 

35. En els exercicis 2016, 2017 i 2018, quina ha es tat la mitjana de les obligacions liquidades 
per despeses de capital a l’Ajuntament de Barcelona ?  
 

A. Entre 401 i 450 milions d’euros. 
B. Entre 300 i 375 milions d’euros. 
C. Entre 451 i 500 milions d’euros. 
D. Entre 376 i 400 milions d’euros. 

 
 
 
 
 



 

13 

 

36. Les operacions d’endeutament a curt termini d’u n ajuntament, en conjunt, NO poden 
superar:  
 

A. El 20% dels ingressos corrents liquidats l’any anterior. 
B. El 25% dels ingressos totals liquidats l’any anterior. 
C. El 30% dels ingressos corrents liquidats l’any anterior. 
D. El 35% de la despesa corrent liquidada l’any anterior. 

 
 

37. L’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, fa referència: 
 
A. A la regla de despesa. 
B. A la prioritat absoluta al pagament del deute. 
C. A la instrumentació del principi d’estabilitat pressupostària. 
D. Al principi de transparència. 

 
 

38. El Reial Decret-Llei 1/2018, de 23 de març, pel  qual es prorroga per al 2018 la destinació 
del superàvit de les corporacions locals per a inve rsions financerament sostenibles 
modifica també l’àmbit objectiu d’aquestes inversio ns que s’amplien a nous grups de 
programes pressupostaris. Un d’aquest nous grups és : 
 
A. 152 Habitatge. 
B. 337 Instal·lacions d’ocupació del tems lliure 
C. 231 Assistència Social Primària. 
D. 241 Foment de l’ocupació. 

 
 

39. Amb l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 2 7 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local: 
 
A. Les entitats Locals no poden disposar de personal eventual. 
B. Els Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants no podran incloure a 

les seves plantilles llocs de treball de personal eventual. 
C. Els Ajuntaments de Municipis amb població superior a 75.000 habitants i no superior a 

500.000 habitants podran incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no podrà excedir el nombre de regidors/res de la Corporació 
Local. 

D. Les Diputacions Provincials no poden disposar de personal eventual. 
 
 

40. En cas de conflicte entre els principis comptab les enumerats en la Instrucció del model 
normal de comptabilitat local, quin haurà de preval dre? 
 

A. El de prudència. 
B. El d’imatge fidel.   
C. El de gestió continuada. 
D. El d’uniformitat. 
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41. El model Normal de Comptabilitat Local és aplic able a:  
 
A. Els municipis que tinguin un pressupost superior a 3 milions d’euros. 
B. Els municipis que tinguin un pressupost superior a 300.000 euros sigui quina sigui la seva 

població.  
C. Els municipis amb població superior a 5.000 habitants sigui quin sigui el seu pressupost. 
D. Tots els municipis han d’aplicar el model normal de Comptabilitat. 

 
 

42. Amb motiu d’una epidèmia de grip a nivell local  que afecta sobre tot a la gent gran, 
l’Ajuntament X es veu en la necessitat d’incrementa r mitjançant expedient de suplement 
de crèdit la dotació pressupostada en despesa corre nt dels programes d’assistència 
social i assistència sanitària. Quin del següent fi nançament proposat és INCORRECTE? 
 
A. Romanent líquid de Tresoreria per a ús general. 
B. Operacions de crèdit. 
C. Nous o majors ingressos efectivament recaptats del pressupost corrent. 
D. Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit de despeses no compromeses. 

 
 

43. L’article 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985, d e 19 de juny, de Règim Electoral General 
(LOREG), regula el sistema d’aprovació del pressupo st per la modalitat de qüestió de 
confiança. Quina d’aquestes afirmacions és FALSA? 
 
A. Es pot aprovar el pressupost per qüestió de confiança tots els anys del mandat. 
B. Sols es pot aprovar per qüestió de confiança el pressupost en 2 anys dins del mandat. 
C. Mai es pot aprovar un pressupost per qüestió de confiança l’últim any de mandat. 
D. És requisit previ al plantejament de la qüestió de confiança, la presentació del pressupost a 

aprovació i que aquest no hagi obtingut els vots necessaris per a la seva aprovació. 
 
 

44. Els ingressos liquidats sota la figura de conce ssions administratives es comptabilitzen 
pressupostàriament en: 
 
A. El capítol 3 “taxes i altres ingressos”. 
B. El capítol 5 “ingressos patrimonials”. 
C. El capítol 2 “impostos indirectes”. 
D. El capítol 8 “actius financers”. 

 
 

45. En la Liquidació del Pressupost, quin dels segü ents conceptes NO intervé en el càlcul 
del Romanent de Tresoreria per a despeses generals?   
 
A. Els drets pendents de cobrament d’operacions no pressupostàries. 
B. Les desviacions negatives de finançament (defecte de finançament afectat). 
C. Els pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva. 
D. Els saldos de dubtós cobrament. 
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46. En la Liquidació del Pressupost s’obté la magni tud “Saldo Pressupostari No Financer 
(SPNF)”. Per passar d’aquesta magnitud a la denomin ada “Capacitat/Necessitat de 
Finançament (CNF)”, s’han de realitzar un seguit d’ ajustos del Sistema Europeu de 
Comptes (Ajustos SEC). Quin d’aquests ajustos NO és  un ajust SEC?  
 
A. Ajust entre els interessos meritats i els reconeguts en el pressupost. 
B. Ajust per aplicació del criteri de caixa en els ingressos de capítols 1, 2, 3, 4 i 5 (ingressos 

corrents) efectivament recaptats en l’exercici respecte als reconeguts en l’exercici. 
C. Ajust per despeses realitzades en l’exercici aplicades al compte 413 “creditors per 

operacions meritades” i pendents d’aplicar al pressupost. 
D. Ajust de les transferències rebudes d’altres administracions públiques segons el criteri de 

meritament de l’ens pagador. 
 
 

47. A l’aprovació del text refós de la llei de l’Es tatut bàsic de l’empleat públic, RD legislatiu 
5/2015 de 30 d’octubre, s’especifica a l’article 8 que els empleats públics es classifiquen 
en: 
 
A. Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral, i personal eventual. 
B. Funcionaris interins, funcionaris de carrera, personal laboral, personal en comissió de 

serveis especials. 
C. Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal eventual, personal en comissió de 

serveis especials. 
D. Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral, personal directiu professional. 

 
 

48. Els saldos de Crèdit són: 
 
A. La suma dels crèdits disponibles, crèdits no disponibles i crèdits retinguts pendents 

d'utilitzar. 
B. La diferència entre les despeses autoritzades i les despeses compromeses. 
C. La diferència entre les despeses disposades o compromeses i les obligacions reconegudes. 
D. L'import del deute pendent de retornar a final d'exercici. 

 
 

49. Els informes anuals que es publiquen al web de l’Ajuntament de Barcelona i 
corresponents als comptes generals de cada exercici  pressupostari tancat, incorporen:  
 
A. Els informes de les agències de rating. 
B. L’informe d’auditoria financera. 
C. Els informes d’auditoria operativa dels diferents òrgans gestors. 
D. L’auditoria tècnica dels sistemes informàtics. 
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50. L'article 48 del Decret Legislatiu 2/2003, de 2 8 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, estab leix que dins l'organització municipal 
de cada ajuntament necessàriament:  
 
A. La Comissió Especial de Comptes ha de comptar amb la totalitat de membres experts en 

matèria pressupostària i de gestió. 
B. La Comissió Especial de Comptes pot no existir i substituir-se per un altre òrgan. 
C. Ha d'existir la Comissió Especial de Comptes. 
D. La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per membres de tots els  grups polítics 

que formen part de la Corporació, essent el seu número no superior a 5 membres. 
 
 

51. Quins dels següents NO són elements dels compte s anuals relacionats amb el patrimoni 
i la situació financera de l'entitat, que s'enregis trin al balanç? 
 
A. Els actius. 
B. Els pagaments. 
C. Els passius. 
D. El patrimoni net.  

 
 

52. Formen part de la documentació annexa als compt es anuals: 
 
A. L'estat de canvis en el patrimoni net. 
B. L'estat de fluxos d'efectiu. 
C. L'estat de liquidació del pressupost. 
D. Les actes d'arqueig de les existències a caixa referides a la data de tancament de l'exercici. 

 
 

53. La rendibilitat financera (ROE – Return On Equi ty) es calcula com el rati entre: 
 
A. El benefici net i els capitals propis. 
B. El benefici abans d’interessos i impostos, i l’actiu net total. 
C. Les vendes i l’actiu total. 
D. Els actius de l’empresa i el capital emprat. 

 
 

54. D’acord amb l’article 29 del Reial decret 424/2 017, l’auditoria de compliment té com a 
objecte: 
 
A. La verificació que els actes, les operacions i els procediments de gestió economicofinancera 

s’han dut a terme de conformitat amb les normes que els són aplicables. 
B. La verificació relativa a si els comptes anuals representen en tots els aspectes significatius 

la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l’entitat i, si s’escau, 
l’execució del pressupost d’acord amb les normes i els principis comptables i pressupostaris 
que li són aplicables i contenen la informació necessària per a la seva interpretació i 
comprensió adequada.  
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C. L’examen sistemàtic i objectiu de les operacions i els procediments d’una organització, 
programa, activitat o funció pública, amb l’objecte de proporcionar una  valoració  
independent de la seva racionalitat economicofinancera i la seva adequació als principis de 
la bona gestió, a fi de detectar-ne les possibles deficiències i proposar les recomanacions 
oportunes per tal de corregir-les. 

D. Verificar el grau de compliment dels objectius programats, del deute públic.  
 
 

55. El Districte de Sant Martí ha formalitzat un co ntracte per un preu total de 89.000 € però el 
pressupost base de licitació és de 60.000 €. Què ha  de fer el Districte?  
 
A. Ampliar el crèdit. 
B. Resoldre el contracte perquè és nul de ple dret. 
C. Pagar el preu pressupostat i no el de la formalització. 
D. Adjudicar el mateix contracte a una altra empresa que s'hagi presentat amb millor preu. 

 
 

56. La gestió directa dels serveis públics locals N O es pot efectuar mitjançant: 
 
A. El propi ens local. 
B. Una societat mercantil de capital mixt. 
C. Un organisme autònom. 
D. Una societat mercantil íntegrament municipal. 

 
 

57. La gestió indirecta dels serveis públics locals  es pot efectuar mitjançant: 
 
A. Un consorci. 
B. Una mancomunitat. 
C. Una concessió (amb risc operacional). 
D. La gestió interessada. 

 
 

58. Quins dels següents NO són instruments de plane jament urbanístic general? 
 
A. Els plans directors urbanístics (PDU). 
B. Les normes de planejament urbanístic (NPU). 
C. Els programes d’actuació urbanística municipal (PAUM).  
D. Els plans de millora urbana (PMU). 
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59. El PAM 2016-2019 publicat al web de l’Ajuntamen t de Barcelona i que va sorgir després 
d’un llarg procés participatiu parla de 5 grans eix os estratègics prioritaris per recuperar 
la ciutat dels 73 barris. El tercer d’ells fa refer ència a: 
 
A. Una Barcelona més humana i en transició ecològica. 
B. Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure. 
C. Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern. 
D. Una Barcelona amb empenta per a una economia plural. 

 
 

60. En virtut del Reglament Orgànic Municipal de Ba rcelona, correspon a la Comissió de 
Govern:  
 
A. Aprovar el Codi ètic d'actuació de tot el personal al servei de l'Ajuntament. 
B. Acordar la participació en organitzacions supramunicipals. 
C. Aprovar definitivament els instruments de gestió urbanística. 
D. Aprovar els pressupostos. 

 
 

61. Cada quant se celebren els Consells de Barri? 
 
A. Com a mínim una vegada al mes. 
B. Com a mínim un cop al trimestre. 
C. Com a mínim dues vegades a l’any, una per semestre. 
D. Com a mínim una vegada a l'any. 

 
 

62. A la ciutat de Barcelona, quin percentatge repr esenta la població de 65 anys o més 
sobre el total de la població? 
 
A. Entre el 20% i 25,99%. 
B. Entre el 26% i 29,99%. 
C. Entre el 30% i 34,99% 
D. Entre el 10% i 15,99%. 

 
 

63. Considerant l'estructura productiva de Barcelon a, assenyala l'afirmació correcta: 
 
A. Barcelona té una base productiva molt especialitzada en terciari (en relació a altres grans 

ciutats europees), amb un pes dels serveis del 96% de l’ocupació. 
B. El sector serveis representa prop del 70% del treball assalariat a Barcelona, amb especial 

pes dels serveis a les empreses i els serveis col·lectius. 
C. La ciutat manté un sector industrial que suposa més del 15% de la població ocupada. 
D. Els serveis són el sector més important a l'activitat de la ciutat i generen el 90% dels llocs de 

treball. 
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64. Indica quina és la resposta INCORRECTA respecte  al posicionament internacional de 
Barcelona: 
 
A. El 2018, l’aeroport de Barcelona es manté en setena posició entre els principals aeroports 

europeus en el rànquing de l’Airport Council International. 
B. Barcelona és la ciutat d’Europa que presenta la millor estratègia de promoció i captació 

d’inversió estrangera per al període 2018/19, segons l’informe FDi Cities and Regions of the 
Future 2018/19. 

C. El 2018, Barcelona guanya reputació internacional i se situa entre les 10 primeres ciutats del 
món per aquest concepte, segons el City RepTrak. 

D. El 2018, Barcelona és la 3a ciutat d’Europa preferida per establir-hi una start-up, segons 
l’Startup Heatmap Europe. 
 
 

65. Segons les dades d’Evolució de les taxes especí fiques d’activitat, ocupació i atur a 
Barcelona, actualment la taxa d’atur se situa: 
 
A. Entre el 6% i l’10,99%. 
B. Entre el 11% i el 15,99%. 
C. Entre el 16% i el 20,99%. 
D. Per sota del 6%. 

 
 

66. L’any 2018, el teixit empresarial de la provínc ia de Barcelona: 
 
A. Es caracteritza pel domini de mitjanes i grans empreses. 
B. Compta amb més de 468.000 empreses. 
C. Representa més del 20% del total espanyol. 
D. Cap de les tres respostes anteriors són correctes. 

 
 

67. L’equipament municipal de referència per al sup ort i la prestació de serveis de valor 
afegit a les empreses de diversa tipologia per part  de Barcelona Activa és: 
 
A. El viver d’empreses de Glòries. 
B. El centre per a la innovació socioeconòmica InnoBA. 
C. L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE). 
D. El Parc Tecnològic de Barcelona Activa. 

 
 

68. En relació a l’economia del coneixement a Barce lona, quina de les següents afirmacions 
és INCORRECTA? 
 
A. La província de Barcelona és la que genera més sol·licituds de patents a Espanya. 
B. La província de Barcelona lidera les exportacions d'alt i de mitjà-alt contingut tecnològic de 

l'estat espanyol. 
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C. Més de la meitat dels llocs de treball a Barcelona ciutat corresponen a activitats de 
coneixement alt. 

D. Al 22@ -districte de la innovació- més del 30% de les empreses es dediquen a activitats de 
coneixement alt. 
 
 

69. Quins són els sectors estratègics que impulsa l 'estratègia de desenvolupament local 
municipal -amb el lideratge de Barcelona Activa- du rant el període 2016-2019? 
 
A. El comerç, el turisme i l’economia social i solidària. 
B. L’energia, Media, les TIC, el disseny i les tecnologies mèdiques o Biotec. 
C. La Indústria manufacturera, l’Economia digital, els Sectors creatius, l’Economia verda i 

circular, la Salut i qualitat de vida i l’Economia social i solidària. 
D. La logística, la indústria Manufacturera i les TIC.  

 
 

70. El programa LIDERA de Barcelona Activa és una p olítica amb perspectiva de gènere 
consistent en:  
 
A. Una oferta formativa nova adreçada a dones professionals, directives, predirectives i 

emprenedores per a reduir les desigualtats en els càrrecs de decisió, trencar el sostre de 
vidre i recolzar les seves trajectòries professionals. 

B. Formació adreçada exclusivament a dones directives.  
C. Accions de formació sobre comunicació no sexista a les empreses. 
D. Una oferta d’assessorament a les empreses per la millora de la gestió en relació a la igualtat 

entre dones i homes. 
 
 

71. Indica quina és la resposta INCORRECTA respecte  a l’índex de renda disponible per 
càpita dels districtes de Barcelona: 
 
A. L’Eixample, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia tenen una renda per càpita superior a la 

mitjana de Barcelona. 
B. Nou Barris i Ciutat Vella són els dos districtes amb menor nivell de renda per càpita de la 

ciutat. 
C. Des de 2008 la desigualtat entre el nivell de renda per càpita dels districtes de Barcelona ha 

tendit a incrementar-se com a conseqüència de la crisi. 
D. Des del 2000 la renda per càpita de Ciutat Vella ha evolucionat a l’alça i ja supera el 84% de 

la mitjana de Barcelona. 
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72. L’activitat comercial té un pes molt important dins de l’economia de la ciutat, així 
prenent com a referència el document Indicadors del sector comerç a Barcelona 2017 , la 
seva aportació als llocs de treball de la ciutat és : 
 
A. Aproximadament un 5%. 
B. Aproximadament un 15%. 
C. Aproximadament un 25%. 
D. Aproximadament un 35%. 

 
 

73. Entre els objectius del pla estratègic del turi sme 2020 NO hi figura: 
 
A. Elaborar el full de ruta de les polítiques turístiques de Barcelona per als propers cinc anys 

sobre la base de una diagnosi participada. 
B. Generar debat públic i coneixement compartit sobre el turisme i els seus efectes a través de 

l’anàlisi de la situació actual i els escenaris de futur previstos. 
C. Integrar de manera concurrent els posicionaments des diversos espais de treball entorn del 

turisme a la ciutat: Programa d’Actuació Municipal (PAM), Pla Especial Urbanístic 
d’Allotjaments Turístics (PEUAT), Pla de mobilitat turística, Pla de turisme inclusiu, etc.  

D. Enfortir el lideratge municipal per garantir una governança àmpliament participada de les 
polítiques turístiques que asseguri una representativitat plural i diversa dels agents. 
 
 

74. L’anàlisi de les Fortaleses, Oportunitats, Debi litats i Amenaces que presenta la ciutat o 
territori objecte de planificació estratègic, es do na a la fase: 
 
A. De diagnosi. 
B. De discussió i debat. 
C. D’implementació i seguiment. 
D. D’avaluació i retroalimentació. 

 
 

75. La situació de l’habitatge a la ciutat de Barce lona es caracteritza per: 
 
A. Els habitatges de lloguer protegit comptant els pisos gestionats per l’IMHRB i altres entitats 

estan al voltant dels 25.000 pisos. 
B. La ciutat compta amb més de 880.000 habitatges i una mitjana d’ocupació de 2,45 

persones.  
C. El districte que disposa de més habitatges vells és Nou Barris aproximadament amb uns 

34.000 habitatges.  
D. El nombre d’habitatges unipersonal està estable des de 1991. 
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76. A l’Ajuntament de Barcelona s’està treballant e l Big data  i les S marts Cities , per això un 
dels aspectes bàsics és alliberar dades als ciutada ns i els professionals. En aquest 
sentit es disposa de la següent pàgina web municipa l: 
 
A. Oficina Municipal de dades. 
B. Open data BCN. 
C. Free data BCN. 
D. Discovering Barcelona. 

 
 

77. La moneda local de Barcelona és el REC (recurs econòmic ciutadà), que es caracteritza 
per: 
 
A. Ser una moneda digital amb paritat amb l’euro. 
B. Ser una moneda digital, però sense paritat amb l’euro. 
C. Ser una moneda que serà l’oficial del municipi de Barcelona. 
D. Estar pensada per a poder competir als mercats de capital. 

 
 

78. L’article 8 de la llei estatal 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, diu: “Els subjecte s inclosos hauran de fer pública en 
referència a la informació, econòmica, pressupostàr ia i estadística com a mínim i entre 
d’altres la següent informació”. Quina resposta és FALSA? 
 
A. Tots els contractes indicant objecte, durada, import de licitació, adjudicació i identificació de 

l’adjudicatari. 
B. Les subvencions i els ajuts públics atorgats amb indicació dels seu imports, finalitats i 

beneficiaris. 
C. Les retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les 

entitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol. 
D. La quantificació del personal assignat als diferents de serveis que es presten a la 

ciutadania. 
 
 

79. L’article 14 de la llei estatal 19/2013 de 9 de  desembre de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, diu: “Els drets d’ accés a la informació pública en 
matèria de transparència podran ser limitats quan e l seu accés pugui suposar un 
perjudici ...”. Quina resposta completa la frase? 
 
A. Per a la protecció del medi ambient. 
B. Pels processos electorals. 
C. Pels drets de reunió i associació. 
D. Per les resolucions generals. 
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80. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció  de Riscos Laborals no és aplicable en 
algunes activitats. Indica en quina de les següents  activitats SÍ que és aplicable: 
A. Policia, seguretat i resguard duaner. 
B. Serveis operatius de protecció civil i peritatge forense en els casos de greu risc, catàstrofe 

i calamitat pública. 
C. Forces Armades i activitats militars de la Guàrdia Civil. 
D. Treballs de mineria i submarinisme. 

 
 

PREGUNTES DE RESERVA 
 
81. Les tres vies de càlcul del Producte Interior B rut són: 

 
A. La via de la renda, la via de la oferta (producció o valor afegit) i la via de la demanda 

(despesa). 
B. La via del cost dels factors, la via de la oferta (producció o valor afegit) i la via de la 

demanda (despesa).  
C. La via dels preus de mercat, la via de la oferta (producció o valor afegit) i la via de la 

demanda (despesa).  
D. Cap de les anteriors. 

 
 

82. L’economia es troba en equilibri quan: 
 
A. Per a un determinat nivell de preus, la despesa en consum final privat de les economies 

domèstiques és igual al volum total de producció de les empreses. 
B. Per a un determinat nivell de preus, el volum d'exportacions és igual al volum 

d'importacions.  
C. Per a un determinat nivell de preus, l’oferta agregada és igual a la demanda agregada. 
D. Per a un determinat nivell de preus, no actua el multiplicador de la despesa autònoma. 

 
 

83. A l’anàlisi Cost-Benefici, com se sol valorar e n termes monetaris l’estalvi de temps?  
 
A. En el cas del temps de treball, pel salari brut. En el cas del temps de lleure, pel salari net o 

observant les preferències revelades en el comportament. 
B. A través d’enquestes. 
C. Delegant la decisió als/a les polítics/ques. 
D. Valorant-ho pel salari brut. 

 
 

84. L’auditoria operativa com a una de les modalita ts de l’auditoria pública:  
 
A. Té com a objecte proporcionar una valoració independent de la racionalitat econòmica-

financera i adequació als principis de bona gestió. 
B. Té com a objecte comprovar que s’acompleix la normativa comptable i pressupostària. 
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C. Té com a objecte verificar que les operacions i procediments econòmic-financers s’han 
desenvolupat d’acord a les normes que lis són d’aplicació. 

D. L’auditoria operativa no és una modalitat de la auditoria pública. 
 
 

85. La taxa de descompte social és: 
 
A. Un descompte o bonificació de caràcter social que es fa en algunes taxes i preus públics per 

a determinats col·lectius. 
B. La taxa d’interès oficial. 
C. La taxa a la que una societat està disposada a canviar consum present per consum futur. 
D. Cap de les anteriors. 

 
 

86. L'aplicació de quin dels següents impostos és p otestativa pels municipis? 
 
A. Impost sobre béns immobles. 
B. Impost sobre activitats econòmiques. 
C. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
D. Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

 
 

87. El Ple de la Corporació local ha d'aprovar un p la de sanejament financer quan: 
 
A. El volum d'endeutament excedeixi del 110% dels ingressos corrents liquidats o meritats en 

el darrer exercici liquidat.  
B. L'entitat presenti estalvi net negatiu. 
C. El volum d'endeutament excedeixi del 75% dels ingressos corrents liquidats o meritats en el 

darrer exercici liquidat. 
D. L'entitat presenti estalvi net negatiu i el volum d'endeutament excedeixi del 75% dels 

ingressos corrents liquidats o meritats en el darrer exercici liquidat. 
 
 

88. L'alcalde/essa NO podrà delegar les seves compe tències en favor de:  
 
A. La Comissió de Govern. 
B. Regidors/Regidores. 
C. Òrgans i càrrecs de l'administració municipal central, territorial i institucional. 
D. El Consell Municipal. 

 


