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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: 28 places TS en Gestió 
- On posa Nom Prova: Segona prova. Prova Pràctica 
- On posa Data: 26/10/2019 
- On posa Prova: Hauran d’escriure el número de supòsit pràctic escollit i omplir la casella 

que correspongui 
- 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. 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
 
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. 

No separi el full autocopiatiu del full de respostes, perquè ja 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 instruccions. 
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SEGONA PROVA. PROVA PRÀCTICA 
 

SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 1  
 
INSTRUCCIONS: 

 Per resoldre aquest supòsit es podrà utilitzar una CALCULADORA no científica.  

 La prova conté dos casos que en total conformen 25 preguntes més 5 de reserva. S’han de 

respondre tots dos casos pràctics. 

Cas 1 

Vuit Barris és un municipi de Catalunya situat entre mar i muntanya amb una activitat econòmica 

desglossada entre un 70% de sector terciari, un 20% secundari i 10% primari. La seva població és 

de 72.555. La ciutat està ben comunicada per carretera i per via ferroviària. 

Tenint en compte les necessitats de la seva població, l’Ajuntament ha decidit crear una societat 

mercantil amb capital municipal i un organisme autònom. La societat mercantil té l’objectiu de 

construir i rehabilitar habitatges per destinar-los a promoció i protecció social. L’organisme autònom 

té l’objectiu de promocionar i impartir els ensenyaments musicals de caràcter no reglat. 

El departament d’intervenció de l’Ajuntament, com cada any ha retut els comptes de l’exercici 2017 

dins del termini previst per la normativa. 

Amb aquest retiment, la Sindicatura de Comptes ha emès el document que s’adjunta i que és un 

resum composat per: l’estat de liquidació del pressupost, estat del romanent de tresoreria, resultat 

pressupostari, balanç, compte de resultat econòmic-patrimonial, estat de canvis en el patrimoni net, 

estat de fluxos d’efectiu. 

Malauradament, la tinta de la impressora s’està esgotant, motiu pel qual, hi ha alguna dada d’algun 

estat que apareix amb la simbologia XXXXX. 

Com a dada addicional, la informació comptable dels següents comptes presenten el següent 

saldo: 

Compte 
comptable 

Saldo a 31/12/2017 

40000 5.651.323,13 € 

40002 50.338,10 € 

40003 1.298.838,26 € 

40100 534.513,94 € 

43000 4.619.604,33 € 

43003 2.465.618,27 € 

43010 0,00 € 

43100 10.760.528,61 € 

43103 7.869.973,51 € 
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Compte 
comptable 

Saldo a 31/12/2017 

43130 325,00 € 

43300 110.233,30 € 

43303 245.465,75 € 

43400 163.164,59 € 

43403 86.682,43 € 

43810 12.020,84 € 

43910 1.524.495,34 € 

43913 1.013.962,11 € 

55400 853.390,65 € 

55500 0,00 € 

 

S’adjunta annex per la resolució del Cas 1 a la pàgina 10. 

1. Tenint en compte les dades resumides a l’annex i les dades addicionals de l’enunciat, 

quin és el model de comptabilitat que ha d’aplicar l’Ajuntament de Vuit Barris: 

 

A. Model simplificat, tot i que sempre podrà aplicar el model normal, i en tot cas, l’organisme 

autònom dependent haurà d’aplicar la mateixa instrucció que l’Ajuntament. 

B. Model normal, i tant l’organisme autònom com la societat mercantil pública haurà d’aplicar 

aquesta mateix instrucció. 

C. Model normal, tant l’Ajuntament com l’organisme autònom, mentre que la societat mercantil 

pública no aplicarà aquesta instrucció ja que ha d’aplicar la legislació mercantil. 

D. Tant el model simplificat com el model normal són aplicables tenint en compte les variables 

exposades de l’Ajuntament de Vuit Barris. Queda, no obstant, exclòs de l’aplicació del 

model bàsic. 

 

 

2. En base a l’annex facilitat i als comptes comptables de l’anterior taula, quin és el resultat 

del romanent de tresoreria total per a l’exercici 2017: 

 

A. 10.632.923,69€ 

B. 16.209.532,63€ 

C.   8.926.142,39€ 

D. 15.709.838,59€ 

 

 

3. En conseqüència, el romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2017 és 

de: 

 

A. 5.966.880,04€ 

B. -1.316.510,20€ 

C. 5.467.186,00€ 

D. 390.271,10€ 
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4. L’estat del resultat pressupostari no conté les dades de cada concepte desglossat. Partint 

d’aquest inconvenient, quin és l’import del resultat pressupostari ajustat? 

 

A. 4.443.686,64€ 

B. 1.941.053,48€ 

C. 1.251.316,58€ 

D. 4.726.666,78€ 

 

 

5. En l’anàlisi de les dades, el regidor d’economia ens pregunta sobre el rati de l’estalvi brut 

del pressupost inicial. Quin és l’import? 

 

A. 25.038.988,88€ 

B.   7.908.174,00€ 

C.   3.192.370,06€ 

D. 11.828.556,00€ 

 

 

6. Durant l’exercici 2017, l’Ajuntament de Vuit Barris va comprar una flota de tres vehicles 

per a la policia local finançada amb un Leasing bancari. Segons el contracte 

d’arrendament financer, el meritament dels interessos s’esdevindrà a partir de la quarta 

quota o factura mensual. Els vehicles es reben juntament amb la primera factura. En quin 

capítol de despeses del pressupost cal imputar aquest primera factura? 

 

A. Capítol 9. 

B. Capítol 3. 

C. Capítol 6. 

D. No consta al pressupost perquè és una operació d’arrendament financer. 

 

 

7. La variació, arrodonida a dos decimals, del fons de maniobra entre l’exercici 2016 i 2017 

ha estat de: 

 

A. 0,30% 

B. 21,43% 

C. 14,91% 

D. -7,01% 
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8. Quines de les següents afirmacions sobre l’anàlisi i de les dades compreses en els 

comptes de l’Ajuntament de Vuit Barris són certes: (Assenyala dues respostes) 

 

A. L’execució del pressupost supera el 75%. 

B. El resultat del romanent de tresoreria assenyala una necessitat de liquiditat de l’entitat. 

C. El resultat pressupostari ajustat i el compte del resultat de l’exercici ajustat hauria de donar 

el mateix resultat. 

D. Les desviacions de finançament afectat acumulat són d’obligatòria incorporació tot i que el 

romanent de tresoreria és negatiu. 

 

 

 

Durant l’any 2016 s’havia pressupostat la remodelació de la biblioteca municipal per un import 

total de 343.850€. L’execució de la remodelació es realitzaria durant l’exercici 2017, sense 

preveure que s’allargués més exercicis futurs. Per poder atendre aquesta despesa, s’havia 

previst sol·licitar a la Diputació una subvenció per l’import total, no obstant, aquesta va aprovar 

finançar el 65% del total del cost. Motiu pel qual, es va sol·licitar addicionalment, una subvenció 

a la Generalitat de Catalunya que va aprovar finançar el % restant. 

Aquest exercici 2017 s’han començat les obres però no es creu que es pugui acabar en aquest 

mateix exercici, i fins a 31/12/2017 s’han rebut factures per import de 285.000€ 

Així mateix, la Diputació va enviar a l’Ajuntament l’obligació que havia reconegut a favor de 

l’Ajuntament, no obstant, aquesta no s’ha ingressat a 31/12/2017. 

De la Generalitat no s’ha rebut cap comunicació de l’estat de reconeixement de l’obligació de la 

subvenció ni tampoc el corresponent ingrés. 

 

 

9. Quin és l’import de desviació de l’exercici d’aquest projecte? (Assenyala dues respostes) 

 

A. La desviació negativa és de -61.497,50€ 

B. La desviació positiva és de 38.252,50€  

C. La desviació negativa és de -120.347,50€ 

D. La desviació negativa és de -99.750,00€ 
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10. El proper any es creu que s’executarà la totalitat de la despesa i es rebrà la totalitat dels 

ingressos previstos. Quines de les següents afirmacions són certes: (Assenyala dues 

respostes) 

 

A. Al no variar cap variable de la previsió del projecte amb finançament afectat, les desviacions 

de l’exercici resultaran ésser del mateix import que per a l’exercici 2017 però amb el signe 

girat. 

B. La desviació acumulada serà el resultat de la suma de les diferents desviacions de l’exercici 

i aquesta és la que ajustarà al romanent de tresoreria. 

C. L’exercici en què finalitza el projecte no es calculen les desviacions de l’exercici que 

s’ajusten al resultat pressupostari. 

D. Caldrà calcular tant les desviacions de l’exercici com les desviacions acumulades,  tot i que 

les desviacions acumulades tendiran a zero, ja que el projecte queda finalitzat. 

 

 

11. Durant l’any 2017 s’ha fet un esforç inversor, motiu pel qual ha calgut modificar el 

pressupost inicial. Quina de les següents modificacions es poden finançar amb 

romanent líquid de tresoreria general? (Assenyala dues respostes) 

 

A. Generació de crèdit. 

B. Ampliació de crèdit. 

C. Suplement de crèdit. 

D. Crèdit extraordinari. 

 

 

12. Tenint en compte l’annex del supòsit, quin és el % de deute viu en relació al total dels  

ingressos corrents liquidats a 31/12/2017, en el supòsit de què l’Ajuntament no compta ni 

amb contribucions especials, ni quotes urbanístiques ni ingressos de caràcter 

extraordinari? 

 

A. 58% 

B. 50% 

C. 73% 

D. 23% 
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13. L’Ajuntament s’està plantejant finançar un dels projectes d’obres amb la formalització 

d’un nou préstec a 10 anys per import de 15.000.000€. Considerant el % del rati de deute 

viu anterior, caldria demanar autorització als òrgans de tutela financera de la Generalitat 

de Catalunya per formalitzar aquesta nova operació d’endeutament? 

 

A. No caldrà demanar cap autorització perquè encara no se supera el límit màxim establert per 

la normativa, tot i que, tenint en compte el % assolit amb la nova operació d’endeutament 

caldrà fer un pla de sanejament a tres anys que caldrà presentar davant dels òrgans de 

tutela financera. 

B. No caldrà demanar cap autorització perquè encara no se supera el límit màxim establert per 

la normativa. 

C. Amb anterioritat a la sol·licitud de qualsevol operació de crèdit cal sol·licitar autorització a 

l’òrgan de tutela financera, sense aquest document, l’entitat bancària no formalitza 

l’operació. 

D. Tenint en compte el rati resultant, en aquest cas és necessari demanar autorització als 

òrgans de tutela financera. 

 

S’adjunta annex al supòsit 1 (pàgina 10) 

 



Ajuntament de Vuit Barris Exercici: 2017 
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Codi: 888888 Població: 72.555 
 

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros) ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros) 

 
COMPONENTS 

EXERCICI 2017 EXERCICI 2016 

1. Fons liquids 
 

xxxxxxxx 
 

 

2. Drets pendents de cobrament  xxxxxxxx   

del pressupost corrent xxxxxxxx    

de pressupostos tancats xxxxxxxx    

d'operacions no pressupostàries 30.851,90    

3. Obligacions pendents de pagament  xxxxxxxx   

del pressupost corrent xxxxxxxx    

de pressupostos tancats xxxxxxxx    

d'operacions no pressupostàries 6.274.829,88    

4. Partides pendents d'aplicació  xxxxxxxx   

       cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva xxxxxxxx    

       pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva xxxxxxxx    

I. Romanent de tresoreria total  ??????????   

II. Saldos de cobrament dubtós  8.438.266,92   

III. Excés de finançament afectat  1.804.385,67  

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals  ?????????? 
 

 

 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
(imports en euros) 

 
CONCEPTES 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUP. 

a) Operacions corrents     

b) Operacions de capital    

1. Total operacions no financeres     

c) Actius financers    

d) Passius financers    

2. Total operacions financeres     

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI     

Ajustos 
   

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals   0,00 

4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici   1.870.981,37 

5. Desviacions de finançament positives de l'exercici   619.664,79 

II. TOTAL AJUSTOS      

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)  

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de 

l'ens local. Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats. 

 
CONCEPTE 

 
PREVISIÓ 

 
EXECUCIÓ 

1. Capítols ingressos Inicial 
 

Modificació 
 

Definitiva Liquidació 
 

Cobrat 
 

Pend. cobrament 

1. Impostos directes 37.089.618,00  0,00  37.089.618,00 36.215.029,31  34.023.094,51  2.191.934,80 

2. Impostos indirectes 740.000,00  0,00  740.000,00 499.761,43  493.052,82  6.708,61 

3. Taxes i altres ingressos 14.955.675,00  12.771.176,71  27.726.851,71 13.050.580,36  11.790.399,34  1.260.181,02 

4. Transferències corrents 23.461.623,00  585.336,62  24.046.959,62 21.994.023,44  20.418.547,50  1.575.475,94 

5. Ingressos patrimonials 294.893,00  0,00  294.893,00 345.573,28  291.453,55  54.119,73 

a) Operacions corrents 76.541.809,00 
 

13.356.513,33 
 

89.898.322,33 72.104.967,82 
 

67.016.547,72 
 

5.088.420,10 

6. Alienació d'inversions reals 1.349.117,00  0,00  1.349.117,00 12.730,80  12.654,29  76,51 

7. Transferències de capital 3.147.347,00  1.749.152,89  4.896.499,89   2.754.760,18  1.125.754,08  1.629.006,10 

b) Altres operacions no financeres 4.496.464,00  1.749.152,89  6.245.616,89 2.767.490,98 
 

1.138.408,37 
 

1.629.082,61 

Total operacions no financ. (a+b) 81.038.273,00  15.105.666,22  96.143.939,22 74.872.458,80  68.154.956,09  6.717.502,71 

8. Actius financers 6.688,00 
 

1.049.007,72 
 

1.055.695,72 0,00 
 

0,00 
 

0,00 

9. Passius financers 1.000.000,00  0,00  1.000.000,00 2.493.761,25  2.493.761,25  0,00 

Total ingressos 82.044.961,00 
 

16.154.673,94 
 

98.199.634,94 77.366.220,05 
 

70.648.717,34 
 

6.717.502,71 

2. Capítols despeses Inicial 
 

Modificació 
 

Definitiva Liquidació 
 

Pagat 
 

Pend. pagament 

1. Despeses de personal 32.106.117,00  -467.983,34  31.638.133,66 27.839.029,82  27.318.396,75  520.633,07 

2. Despeses de béns corrents i serv. 22.296.759,00  517.866,67  22.814.625,67 20.534.166,85  17.153.540,81  3.380.626,04 

3. Despeses financeres 1.432.383,00  -10.989,14  1.421.393,86 1.232.701,77  1.232.701,77  0,00 

4. Transferències corrents 8.514.094,00  107.186,26  8.621.280,26 7.625.343,60  5.950.279,58  1.675.064,02 

5. Fons contingència i altres imprev. 363.900,00  0,00  363.900,00 0,00  0,00  0,00 

a) Operacions corrents 64.713.253,00 
 

146.080,45 
 

64.859.333,45 57.231.242,04 
 

51.654.918,91 
 

5.576.323,13 

6. Inversions reals 7.589.619,00  15.613.933,23  23.203.552,23 7.155.081,50  5.805.905,14  1.349.176,36 

7. Transferències de capital 827.227,00  356.560,13  1.183.787,13 841.268,96  766.268,96  75.000,00 

b) Altres operacions no financeres 8.416.846,00 
 

15.970.493,36 
 

24.387.339,36 7.996.350,46 
 

6.572.174,10 
 

1.424.176,36 

Total operacions no financ.(a+b) 73.130.099,00  16.116.573,81  89.246.672,81 65.227.592,50  58.227.093,01  7.000.499,49 

8. Actius financers 6.688,00 
 

0,00 
 

6.688,00 0,00 
 

0,00 
 

0,00 

9. Passius financers 8.908.174,00  38.100,13  8.946.274,13 8.946.257,49  8.946.257,49  0,00 

Total despeses 82.044.961,00  16.154.673,94  98.199.634,94 74.173.849,99  67.173.350,50  7.000.499,49 

3. Situació econòmica Inicial 
 

Modificació 
 

Definitiva Final 
 

Mov. de fons 
 

Deut./Cred. 

Total ingressos 82.044.961,00  16.154.673,94  98.199.634,94 77.366.220,05  70.648.717,34  6.717.502,71 

Total despeses 82.044.961,00  16.154.673,94  98.199.634,94 74.173.849,99  67.173.350,50  7.000.499,49 

Diferències 0,00 
 

0,00 
 

0,00 3.192.370,06 
 

3.475.366,84 
 

-282.996,78 

 



Exercici: 2017 
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Codi: 888888 Població: 72.555 

BALANÇ (imports en euros) COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros) 

ACTIU 
EXERCICI EXERCICI  

PATRIMONI NET I PASSIU 
EXERCICI EXERCICI 

2017 2016 2017 2016 

A) Actiu no corrent 246.585.391,28 239.490.313,64 A) Patrimoni net 201.161.979,38 186.106.132,84 

I. Immobilitzat intangible 1.346.200,39 1.346.200,39 I. Patrimoni 30.178.825,38 30.178.825,38 

II. Immobilitzat material 242.050.684,42 234.955.606,78 II. Patrimoni generat 170.457.788,53 155.527.307,46 

III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 III. Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 

IV. Patrimoni públic del sòl 334.259,98 334.259,98 IV. Subvencions rebudes pendents 525.365,47 400.000,00 

V. Inversions financeres a llarg 2.581.842,86 2.571.842,86 d'imputació a resultats   

termini en entitats del grup,      

multigrup i associades   B) Passiu no corrent 35.769.446,65 43.701.486,56 

VI. Inversions financeres a llarg term. 272.403,63 282.403,63 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 

VII. Deutors i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 II. Deutes a llarg termini 35.769.446,65 43.701.486,56 

a llarg termini   III. Deutes amb entitats del grup, 0,00 0,00 

   multigrup i associades a llarg   

B) Actiu corrent, 15.445.977,52 17.833.769,68 termini   

I. Actius en estat de venda 0,00 0,00 IV. Creditors i altres comptes a pagar 0,00 0,00 

II. Existències 0,00 0,00 a llarg termini   

III. Deutors i altres comptes a cobrar 14.447.076,92 16.970.415,23 V. Ajustos per periodificació a llarg 0,00 0,00 

a curt termini   termini   

IV. Inversions financeres a curt 0,00 0,00    

termini en entit. del grup,   C) Passiu corrent 25.099.942,77 27.516.463,92 

multigrup i associades   I. Provisions a curt termini 0,00 0,00 

V. Inversions financ. a curt termini 401,51 1.340,68 II. Deutes a curt termini 16.680.337,43 16.974.755,40 

VI. Ajustos per periodificació 0,00 0,00 III. Deutes amb entitats del grup, 51.931,49 1.443,39 

VII. Efectiu i altres actius líquids 998.499,09 862.013,77 multigrup i associades a curt termini   

equivalents   IV. Creditors i altres comptes a pagar 8.367.673,85 10.540.265,13 

   a curt termini   

   V. Ajustos per periodificació a curt 0,00 10.540.265,13 

   termini   

TOTAL ACTIU (A+B) 262.031.368,80 257.324.083,32 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 262.031.368,80 257.324.083,32 

(A+B+C) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local. 

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats. 

 EXERCICI EXERCICI 

2017 2016 

1. Ingressos tributaris i urbanístics 46.916.687,32 46.236.666,75 

2. Transferències i subvencions rebudes 25.481.917,91 22.283.018,51 

3. Vendes i prestacions de serveis 397.216,66 452.919,95 

4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor 0,00 0,00 

5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat 0,00 0,00 

6. Altres ingressos de gestió ordinària 2.082.013,46 1.736.889,40 

7. Excessos de provisions 0,00 0,00 

 
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) 

 
74.877.835,35 

 
70.709.494,61 

 
8. Despeses de personal 

 
-27.839.029,82 

 
-27.533.238,26 

9. Transferències i subvencions concedides -8.479.408,89 -9.021.705,10 

10. Aprovisionaments 0,00 0,00 

11. Altres despeses de gestió ordinària -20.292.824,90 -19.719.949,94 

12. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 

 

B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) 
 

-56.611.263,61 
 

-56.274.893,30 

 

 
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) 

 

 
18.266.571,74 

 

 
14.434.601,31 

 
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend 

 
0,00 

 
0,00 

14. Altres partides no ordinàries 62.204,47 79.793,44 

 
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) 

 
18.328.776,21 

 
14.514.394,75 

 
15. Ingressos financers 

 
633.021,51 

 
671.701,45 

16. Despeses financeres -1.335.724,41 -1.459.345,25 

17. Despeses financeres imputades a l'actiu 0,00 0,00 

18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 0,00 0,00 

19. Diferències de canvi 0,00 0,00 

20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers -2.480.408,41 -1.880.779,30 

21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres 0,00 0,00 

 
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) 

 
-3.183.111,31 

 
-2.668.423,10 

 
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) 

 
15.145.664,90 

 
11.845.971,65 

 
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior 

  
0,00 

 
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) 

  
11.845.971,65 
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Codi: 888888 Població: 72.555 

 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros) 

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (imports en euros) 
 

I. Patrimoni II. Patrimoni III. Ajustos IV. Subvencions TOTAL 

generat per canvas rebudes 

 de valor  

A. Patrimoni net al final de l'exercici 2016 30.178.825,38 155.527.307,46 0,00 400.000,00 186.106.132,84 

B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors 0,00 34.663,19 0,00 0,00 34.663,19 

C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B) 30.178.825,38 155.561.970,65 0,00 400.000,00 186.140.796,03 

D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017 0,00 14.895.817,88 0,00 125.365,47 15.021.183,35 

 
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D) 

 
30.178.825,38 

 
170.457.788,53 

 
0,00 

 
525.365,47 

 
201.161.979,38 

 

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 
 

EXERCICI EXERCICI 

2017 2016 

 

I. Resultat economicopatrimonial 

 

15.145.664,90 

 

11.845.971,65 

II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net 10.085.928,60 7.212.044,43 

III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta -9.960.563,13 -6.812.044,43 

 
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III) 

 
15.271.030,37 

 
12.245.971,65 

 
3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES 

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES 

 EXERCICI EXERCICI 

2017 2016 

1. Aportació patrimonial dinerària 0,00 0,00 

2. Aportació de béns i drets 0,00 0,00 

3. Assumpció i condonació de passius financers 0,00 0,00 

4. Altres aportacions de l'entitat o entitats proprietaries 0,00 0,00 

5. (-) Devolució de béns i drets 0,00 0,00 

6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats proprietaries 0,00 0,00 

 
TOTAL 

 
0,00 

 
0,00 

 

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES 

 
EXERCICI EXERCICI 

2017 2016 

I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial 0,00 -1.617.931,03 

II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net 0,00 0,00 

 
TOTAL (I+II) 

 
0,00 

 
-1.617.931,03 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general 

de l'ens local. Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats

 
EXERCICI EXERCICI 

2017 2016 

 
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B) 

 
13.323.327,36 

 
12.964.438,37 

A) Cobraments 96.935.687,06 91.061.019,15 

B) Pagaments 83.612.359,70 78.096.580,78 

 
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) 

 
-6.839.794,72 

 
-4.898.213,41 

C) Cobraments 13.669,97 207.321,20 

D) Pagaments 6.853.464,69 5.105.534,61 

 
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) 

 
-6.452.496,24 

 
-7.660.872,06 

E) Augments en el patrimoni 0,00 0,00 

F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries 0,00 0,00 

G) Cobraments per emissió de passius financers 2.493.761,25 0,00 

H) Pagaments per reemborsament de passius financers 8.946.257,49 7.660.872,06 

 
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) 

 
105.448,92 

 
-308.873,68 

I) Cobraments pendents d'aplicació 48.996.987,61 46.681.366,16 

J) Pagaments pendents d'aplicació 48.891.538,69 46.990.239,84 

 
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi 

 
0,00 

 
0,00 

 
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 

 
136.485,32 

 
96.479,22 

A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V) 

 
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici 

 
862.013,77 

 
765.534,55 

Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici 998.499,09 862.013,77 
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Cas 2 

L’Ajuntament està preocupat, ja que el % de gent gran augmenta any a any i el de natalitat 

disminueix. A més, l’Ajuntament no disposa de serveis especialitzats per a la gent gran, per la qual 

cosa, el govern municipal ha plantejat oferir algun servei d’atenció a la vellesa i de lluita a la solitud, 

com ara un casal per a la gent gran. 

 

Al centre del poble, l’Ajuntament disposa d’un local de 300 m2 accessible i adequat per aquest 

objectiu. 

 

Així doncs, l’Ajuntament inicia l’expedient de contractació del servei de casal per a la gent gran. 

Aquest contracte obrirà de dilluns a divendres de 9h a 18h, tancant per dinar de 13h a 14h, i el mes 

d’agost restarà tancat. Caldrà realitzar almenys una activitat cada dia, que haurà de ser d’àmbits 

com la dietètica, la salut, exercicis físics suaus, la música, les arts plàstiques, l’hort urbà, o altres 

similars. Per tant, caldrà programar una activitat diferent cada dia. La mateixa programació es 

podrà repetir uns tres mesos seguits, transcorreguts aquests caldrà programar nous continguts. 

 

Com a serveis addicionals, caldrà proveir a l’espai de revistes, televisió, jocs de sobretaula o jocs 

interactius, micròfon i equip d’audiovisual i projector. 

 

Es proporciona les següents dades addicionals: 

 

Cost hora total personal 
(inclou el cost de la 
seguretat social) 

15€ 

Rati personal per places 1/8 

Hores anuals conveni 1.792h 

Hores jornada 8h 

Cost activitat  28€ 

Cost serveis addicionals 15€/dia 

Consumibles (llum, 
aigua i telèfon) 

37,05€/m2 

Cost servei neteja 24,44€/m2 

IVA 4% 

Despeses generals 8% 

Benefici industrial 8% 

Nombre de places 40 

 

Es creu que el contracte hauria de tenir una vigència de dues anualitats amb la possibilitat de 

pròrroga per dues anualitats addicionals. La data d’inici prevista és l’1 de gener de 2020. 

 

14. Tenint en compte l’objecte del contracte, quin tipus de contracte és? 

 

A. Contracte d’obres. 

B. Contracte de subministrament. 

C. Contracte de concessió de serveis. 

D. Contracte de serveis. 
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15. Prenent en consideració la normativa relativa a l’estructura dels pressupostos de les 

entitats locals, i que la classificació orgànica definida per l’Ajuntament és 0201 per 

aquest supòsit, quina serà l’aplicació pressupostària adient per reservar el crèdit 

corresponent? 

 

A. 0201.23100.22799 pel crèdit de la part de les despeses de les activitats i serveis addicionals 

i 0201.23100.13000 pel crèdit de la part de les despeses de personal. 

B. 0201.31200.22799 per la totalitat del crèdit. 

C. 0201.23100.22799 per la totalitat del crèdit. 

D. 0201.31200.22799 pel crèdit de la part de les despeses de les activitats i serveis addicionals 

i 0201.23100.13000 pel crèdit de la part de les despeses de personal. 

 

16. Quin és el preu màxim de licitació del contracte? 

 

A. 753.902,56€ 

B. 376.951,28€ 

C. 554.169,50€ 

D. 392.029,34€ 

 

 

17. Quin és el valor estimat del contracte? 

 

A. 753.902,56€ 

B. 376.951,28€ 

C. 554.169,50€ 

D. 392.029,34€ 

 

 

18. Una vegada conegut l’import del preu màxim de licitació cal generar el document 

comptable corresponent. Quina és la fase pressupostària més adient? 

 

A. Retenció de crèdit per no disponibilitat. 

B. Autorització de despesa. 

C. Disposició de despesa. 

D. Obligació de despesa. 

 

19. Tenint en compte que l’Ajuntament ha aprovat unes mesures de contractació pública 

social, ambiental i d’innovació, iguals a la guia de contractació social aprovada per 

l’Ajuntament de Barcelona, considera que, per aquest contracte, li són d’aplicació les 

següents mesures socials. A quin clausulat dels plecs de clàusules administratives 

particulars es podria afegir la mesura social de “comunicació inclusiva”? (Assenyala 

dues respostes) 

 

A. Definició interna del contracte. 

B. Criteri d’adjudicació.  

C. Condició d’execució. 

D. Contractació reservada. 
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20. En la preparació de l’expedient, es decideix preveure una possible modificació 

contractual corresponent a l’augment de places fins a un màxim de 60. Tenint en compte 

aquest supòsit, quin seria el preu màxim de licitació del contracte? 

 

A. 753.902,56€ 

B. 376.951,28€ 

C. 554.169,50€ 

D. 392.029,34€ 

 

 

El plec de clàusules administratives estableix que els criteris de valoració de les ofertes vindrà 

determinat per: 

Criteris de judici de valor 49 punts 

Criteris d’adjudicació avaluables 
econòmicament 

51 punts 

  

La fórmula econòmica que establirà la puntuació dels criteris d’adjudicació avaluables 

automàticament és la següent: 

 

          (
                         

                                             
)             

 

Una vegada ha finalitzat el termini de presentació d’ofertes, s’han rebut les corresponents a 6 

empreses que han formulat la següent oferta: 

Empresa licitadora Oferta econòmica 
presentada sense IVA 

Empresa 1: “La Antiga” 750.000,00€ 

Empresa 2: “El Berenar” 370.000,00€ 

Empresa 3: “La Ciutadella” 550.000,00€ 

Empresa 4: “La Diversió” 390.000,00€ 

Empresa 5: “L’Espectacular” 780.000,00€ 

Empresa 6: “El Funicular” 1.060.000,00€ 
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21. De les anteriors ofertes presentades, quina obtindrà la major puntuació, una vegada 

aplicada la fórmula econòmica? 

 

A. 750.000,00€ 

B. 370.000,00€ 

C. 550.000,00€ 

D. 390.000,00€ 

 

 

22. L’adjudicatària és una entitat social sense ànim de lucre. La formalització del contracte 

es demora, conseqüentment el servei no començarà a efectuar-se fins a partir de l’1 de 

març de 2020, inclòs. Quin serà l’import màxim de despesa de l’any 2020, tenint en 

compte que la clàusula “d’abonaments a l’empresa contractista” regula en el plec de 

clàusules administratives que la facturació serà la resultant de l’import de l’adjudicació 

per mensualitats on la prestació del servei s’ha efectuat efectivament?  

 

A. 225.000,00€ 

B. 159.545,45€ 

C. 306.818,18€ 

D. 151.363,64€ 

 

 

23. En conseqüència, l’import total de la factura mensual serà de: 

 

A. 25.000,00€ 

B. 17.727,27€ 

C. 34.090,91€ 

D. 16.818,18€ 

 

 

24. Després de vuit mesos de l’inici de l’execució ens demanen cita l’empresa “Més net que 

mai”. És l’empresa subcontractada per l’adjudicatària del servei del casal de gent gran. 

Ens expliquen que no han cobrat els seus serveis des del mes de maig inclòs. Ens 

mostren una factura mensual per import total de 500,00€. A raó de la clàusula social 

establerta als plecs de clàusules administratives del contracte del servei del casal de 

gent gran sobre el “pagament del preu a les empreses subcontractades” sol·liciten que 

l’Ajuntament els pagui directament. 

Una vegada l’Ajuntament ha donat audiència a l’adjudicatària i ha comprovat els 

impagaments, procedeix a executar aquesta clàusula. Quin serà el pagament de la 

primera factura detreta de l’adjudicatari? 

A. 31.090,91€ 

B. 13.818,18€ 

C. 22.000,00€ 

D. 14.727,27€ 
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25. Al mes de novembre 2020 valorem la possibilitat de modificar el contracte ampliant les 

places fins a 60, no obstant, no sabem si pressupostàriament hi haurà suficient crèdit per 

atendre aquesta modificació. Quin document comptable o pressupostari necessitem 

extraure per poder determinar aquesta circumstància?  

 

A. El balanç. 

B. El compte del resultat econòmic patrimonial. 

C. L’estat d’execució del pressupost corrent. 

D. El romanent líquid de tresoreria. 

 

 

PREGUNTES DE RESERVA 

 

 

26. L’alcaldessa va a una reunió al consell comarcal on discuteixen la fórmula per obtenir 

més ingressos locals. Una de les fórmules és aprovar preus públics per serveis que es 

presten de manera no obligatòria. 

L’alcaldessa ens fa l’encàrrec de calcular els preus públics del servei del casal per a gent 

gran. Quines de les següents variables són certes per tenir en compte a l’hora de 

calcular-ho? (Assenyala dues respostes) 

A. El cost del contracte adjudicat. 

B. El cost del contracte de neteja viària. 

C. El sou mitjà dels usuaris/es. 

D. El sou de tots els treballadors municipals de l’estructura de l’administració general de 

manera proporcional a la dedicació empleada en aquest servei. 

 

 

27. Una vegada calculat el preu públic per plaça del servei de casal de gent gran, el resultat 

del qual ha estat de 525€/plaça/mes. La quota líquida a pagar per l’usuari/a es 

determinarà tenint en compte la seva capacitat econòmica disponible, en còmput 

mensual, d’acord amb la següent fórmula: 

                      [
                              

  
] 

                
             

             
     

La capacitat econòmica vindrà determinada per la seva pensió, que rep per catorze 

pagues. 

Les reduccions previstes són: 

Reducció 1: per despeses 
personals 

30% de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) 
fixada per al 2019 en 7.967,73€ 

Reducció 2: per la manteniment 
de llar 

Lloguer o hipoteca de la vivenda habitual 
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S’estableix com a límit que l’import màxim resultant no pugui superar la quota íntegra 

màxima. 

 

Tampoc es pagarà el mes d’agost, ja que el servei està tancat. 

De les dades recollides necessàries per realitzar els càlculs de previsió d’ingressos per 

l’establiment d’aquest preu públic, se’n desprenen 3 tipologies de col·lectius econòmics 

similars: 

Col·lectiu  Ingressos 
mensuals 

Reduccions 
mensuals 

Nombre 
usuaris/es 

Viuen de lloguer i tenen 
pensió mínima 

642,90€ 300,00€ 24 

Pensió mitjana sense 
lloguer ni hipoteca 

1.253,61€ 0,00€ 12 

Pensió alta sense lloguer 
ni hipoteca 

2.659,41€ 0,00€ 4 

 

Quin és el total de previsió d’ingressos per a l’exercici 2021 en base a l’aplicació 

d’aquest preu públic?  

A. 360.741,59€ 

B. 285.372,23€ 

C. 158.626,84€ 

D. 130.339,24€ 

 

 

28. Quin és el % de cobertura dels ingressos amb aquest preu públic?  

 

A. 52% 

B. 63% 

C. 89% 

D. 100% 

 

 

29. Si el preu públic ja hagués estat aprovat a l’inici de la prestació d’aquest servei, quins 

ingressos s’haguessin rebut l’any 2020 amb l’aplicació d’aquest preu públic, recordant 

que el servei es va iniciar el mes de març:  

 

A. 295.152,21€ 

B. 129.785,60€ 

C. 106.641,20€ 

D. 233.486,37€ 
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30. Prenent en consideració la normativa relativa a l’estructura dels pressupostos de les 

entitats locals, i que la classificació orgànica definida per l’Ajuntament és 0201 per 

aquest supòsit, quina serà l’aplicació pressupostària adient per preveure l’ingrés del 

preu públic? 

 

A. 0201.34100 

B. 0201.23100.34100  

C. 0201.44100 

D. 0201.5370
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SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 2  
 

 
La Sra. NÚRIA i la seva filla, la Sra. CLARA, desenvolupen en el Municipi de Barcelona les 
activitats econòmiques de llibreria i d’editorial. 
 
La Sra. NÚRIA és titular dels cinc immobles que s’indiquen a continuació: 
 

I. HABITATGE HABITUAL de la Sra. Núria situat al carrer Pallars, 24 4rt 2na de Barcelona. El 
va adquirir pels següents títols: 
 

a. Una quarta part indivisa mitjançant escriptura pública de compravenda atorgada 
el 4/04/1992; 

 
b. Una quarta part indivisa mitjançant escriptura de dissolució de condomini 

atorgada el 15/03/2019 en compliment de sentència judicial de divorci. Aquesta 
participació indivisa era titularitat del seu cònjuge qui la va adquirir el 4/04/1992; 

 
c. Una meitat indivisa adquirida mitjançant escriptura pública d’acceptació 

d’herència atorgada el 10/04/2019, com a conseqüència de la mort del seu pare 
el 30/12/2018 i de la seva mare el 5/02/2019. El pare i la mare de la Sra. Núria 
eren titulars d’aquesta participació indivisa, en meitat i proindivís, per compra 
efectuada el 4/04/1992 i no constituïa el seu habitatge habitual; 

 
II. PLAÇA D’APARCAMENT situada a l’edifici del carrer Pallars, 24, adquirida per la Sra. 

NÚRIA, a títol onerós, al Sr. ALEKSANDER, persona resident a Polònia. 
 

III. FINCA RÚSTICA a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles situada al Parc de Collserola. 
La va adquirir a títol d’herència del seu pare. 
 

IV. LOCAL COMERCIAL situat al carrer Pau Claris, 98 de Barcelona. El va adquirir a títol 
d’herència de la seva mare.  
 
La causant desenvolupava en el local, de forma habitual, personal i directa, una activitat 
econòmica de llibreria. La Sra. Núria decideix continuar de forma personal i directa amb el 
desenvolupament d’aquesta activitat econòmica en el mateix local comercial. 
 
No obstant això, la Sra. Núria té previst constituir, juntament amb la seva filla, una societat 
mercantil anomenada SOMNIS DE PAPER SL, per tal de gestionar aquesta activitat de 
llibreria.  
 

V. SOLAR situat al carrer Encuny de Barcelona. És titular per adjudicació, el 30/11/2018, amb 
motiu de l’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de l’àmbit d’actuació 
urbanística en la què es trobava inclosa la finca inicial aportada. 

 
La Sra. Núria té previst constituir un dret de superfície sobre aquest solar a favor d’una 
entitat sense ànim de lucre anomenada FUNDACIÓ PRIVADA “CONSTRUEIX CULTURA”, 
amb la finalitat de que aquesta entitat construeixi, al seu càrrec, una edificació de caràcter 
comercial. 
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Per la seva banda, la Sra. CLARA és sòcia única de la mercantil PAPYRUS BARCELONA SLU, 
què desenvolupa l’activitat econòmica d’editorial en una finca del Port de Barcelona, de la qual, la 
mercantil és titular d’una concessió administrativa atorgada per l’Administració General de l’Estat. 
 
 
1. En relació als diferents immobles titularitat de la Sra. Núria, identifica quina transmissió 

de les indicades a continuació, NO es troba subjecte a l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU):  
 
A. La transmissió hereditària del local comercial situat al carrer Pau Claris, 98. 
B. La transmissió hereditària d’una meitat indivisa de l’habitatge situat al carrer Pallars, 24 4rt 

2na, mitjançant escriptura d’acceptació d’herència atorgada el 10/04/2019. 
C. La transmissió onerosa de la plaça d’aparcament de la finca del carrer Pallars, 24.  
D. L’adjudicació del solar situat al carrer Encuny amb motiu de l’aprovació definitiva del 

corresponent Projecte de Reparcel·lació Urbanística. 
 
 

2. A la vista de les diferents transmissions descrites en el cas plantejat, indica en quin cas 
la persona subjecte passiu i obligada tributària de l’IIVTNU podria gaudir d’algun benefici 
fiscal.  
 
A. En la transmissió del dret de nua propietat de l’habitatge situat al carrer Pallars, 94, per 

tractar-se de l’habitatge habitual de la Sra. Núria.  
B. La transmissió per dissolució de condomini respecte a una quarta part indivisa de l’habitatge 

del carrer Pallars, 24 4rt 2na, es troba exempta de l’IIVTNU. 
C. En la transmissió mortis causa del local comercial amb un 95% de bonificació de la quota 

tributària.  
D. La transmissió a favor de la Sra. Núria, a títol d’herència, de la finca rústica situada al Parc 

de Collserola, es troba exempta de l’IIVTNU.  
 
 

3. La Sra. Núria, en data 15/07/2019, va transmetre a la seva filla, a títol onerós, el dret de 
nua propietat de l’habitatge situat al carrer Pallars, 24 4rt 2na. Per tal de poder calcular la 
base imposable de l’IIVTNU meritat per aquesta transmissió, indica les dates d’inici del 
període liquidable que s’han de tenir en compte en aquest càlcul, amb concreció dels 
respectius percentatges de titularitat del dret transmès. 
 
A. Un 25% des del 4/04/1992; un 25% des del 15/03/2019; i el 50% restant des del 

10/04/2019. 
B. Un 25% des del 30/12/2018; un 25% des del 5/02/2019; un 25% des del 4/04/1992; i el 25% 

restant des del 15/05/2019. 
C. Un 50% des del 15/03/2019 i el 50% restant des del 10/04/2019. 
D. Un 25% des del 30/12/2018; un 25% des del 5/02/2019; i el 50% restant des del 4/04/1992. 
 
 

4. La Sra. Núria, en el moment de la transmissió del dret de nua propietat de l’habitatge a 
favor de la seva filla, tenia l’edat de 58 anys i la seva filla 30 anys. Als efectes de calcular 
la quota de l’IIVTNU, quin valor representarà el dret de nua propietat en relació al ple 
domini del qual era titular? 
 
A. El dret de nua propietat representa un 58% respecte al ple domini. 
B. El dret de nua propietat representa un 30% respecte al ple domini. 
C. El dret de nua propietat representa un 31% respecte al ple domini. 
D. El dret de nua propietat representa un 69% respecte al ple domini. 
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5. A l’escriptura pública que documenta la transmissió del dret de nua propietat de 
l’habitatge, la filla de la Sra. Núria es va obligar a realitzar el pagament dels tributs que 
graven aquesta transmissió. En el supòsit que transcorrin dos mesos des de la 
transmissió i es comprovi que la filla de la Sra. Núria NO ha complert amb l’obligació 
assumida, quines conseqüències tributàries podrà comportar aquest incompliment? 
 
A. L’Institut Municipal d’Hisenda podrà determinar el deute tributari en concepte d’IIVTNU 

mitjançant la corresponent liquidació i reclamar el seu pagament a la filla de la Sra. Núria en 
virtut de l’obligació privada assumida. 

B. L’Institut Municipal d’Hisenda podrà determinar el deute tributari en concepte d’IIVTNU 
mitjançant la corresponent liquidació i reclamar el seu pagament a la Sra. Núria. 

C. La transmissió del dret de nua propietat no constitueix fet imposable de l’IIVTNU. 
D. La Inspecció de l’Institut Municipal d’Hisenda podrà incoar el corresponent procediment 

sancionador contra la filla de la Sra. Núria, per la comissió d’una infracció tributària 
consistent en l’impagament de l’IIVTNU dins del termini legalment establert.   

 
 
 
6. En el supòsit que l’obligada tributària de la transmissió mortis causa del local comercial 

situat al carrer Pau Claris 98, consideri que ha practicat incorrectament l’autoliquidació 
de l’IIVTNU, podrà sol·licitar la devolució de l’import ingressat si aquest es va fer efectiu 
el 30/04/2019? 
 
A. Pot sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació i la devolució de l’ingrés indegudament 

realitzat en el termini màxim de quatre anys des del dia següent a aquell en què va realitzar 
l’ingrés. 

B. Pot instar l’anul·lació de l’autoliquidació i la devolució de l’ingrés realitzat en el termini d’un 
mes  des del dia següent a aquell en què va realitzar l’ingrés. 

C. Pot sol·licitar la rectificació i la devolució de l’ingrés indegudament realitzat en el termini 
màxim de quatre anys des del dia següent a la finalització del termini per a la presentació de 
l’autoliquidació. 

D. L’autoliquidació no és un acte administratiu i, per tant, no es pot revisar. 
 
 
 

7. En relació a l’adquisició per part de la Sra. Núria de la plaça d’aparcament situada a la 
finca del carrer Pallars, 24, indiqui qui serà la persona subjecte passiu de l’IIVTNU? 
 
A. El subjecte passiu de l’IIVTNU serà el Sr. Aleksander. 
B. La persona subjecte passiu en aquesta transmissió serà la filla de la Sra. Núria.  

C. Aquesta transmissió es troba no subjecte a l’IIVTNU. 

D. La Sra. Núria és subjecte passiu de l’IIVTNU, en qualitat de substituta del contribuent. 
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8. En relació al local comercial situat al carrer Pau Claris, 98, l’Ajuntament de Barcelona 
podrà exigir algun tipus de responsabilitat tributària a la Sra. Núria per l’impagament per 
part de la seva mare de les quotes de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) dels exercicis 
2017 i 2018, tenint en compte que les liquidacions van ser correctament notificades a la 
causant? 
 
A. Els deutes tributaris de la causant no es poden  transmetre a les persones hereves.  
B. L’Ajuntament no pot exigir a la Sra. Núria el pagament d’aquestes quotes d’IBI perquè no 

era subjecte passiu en la data de meritament de l’impost.  
C. L’Ajuntament pot exigir el pagament de les quotes dels exercicis 2017 i 2018 a la Sra. Núria, 

en qualitat de successora de la seva mare. 
D. L’Ajuntament no pot exigir cap responsabilitat tributària a la Sra. Núria. 
 
 

9. En relació a la plaça d’aparcament situada a la finca del carrer Pallars, 24, l’Ajuntament 
pot exigir algun tipus de responsabilitat tributària a la Sra. Núria per l’impagament per 
part del venedor de les quotes de l’IBI dels exercicis 2018 i 2019, tenint en compte que 
l’anterior propietari ha estat declarat en situació de fallit per l’òrgan competent de la 
recaptació municipal?  
 
A. Podrà exigir a la Sra. Núria el pagament de les quotes tributàries impagades, mitjançant la 

tramitació del procediment de derivació de responsabilitat subsidiària. 
B. Podrà exigir a la Sra. Núria el pagament de les quotes tributàries impagades, en qualitat 

d’obligada tributària solidària. 
C. L’Ajuntament no pot exigir el pagament d’aquestes quotes tributàries a la Sra. Núria, perquè 

no era la persona subjecte passiu en la data de meritament de l’impost. 
D. Únicament es podrà reclamar a la Sra. Núria el pagament del deute tributari corresponent a 

l’exercici en el què va adquirir la plaça d’aparcament.  
 
 

10. La Sra. Clara, filla de la Sra. Núria, és sòcia única de la mercantil PAPYRUS BARCELONA 
SLU, què desenvolupa l’activitat econòmica d’editorial des de l’1/01/2018 en una finca del 
Port de Barcelona, de la qual, la mercantil és titular des del 30/11/2017, d’una concessió 
administrativa atorgada per l’Administració General de l’Estat, consistent en el dret d’ús 
privatiu de la referida finca.  
 
La societat PAPYRUS BARCELONA SLU es troba disconforme amb la liquidació de l’IBI 
de l’exercici 2018. Si interposés un recurs contra la liquidació quina de les al·legacions 
que s’indiquen a continuació es desestimarien per NO ajustar-se a dret? (Assenyala dues 
respostes)  
 
A. La finca situada al Port de Barcelona està classificada com a Bé Immoble de 

Característiques Especials. 
B. Els Bens Immobles de Característiques Especials es troben no subjectes a l’impost. 
C. No es pot reclamar l’IBI a la societat mercantil perquè es produiria doble imposició si 

aquesta fa efectiu un cànon anual a l’Administració General de l’Estat pel dret de concessió.  
D. La notificació de la liquidació mitjançant publicació en el BOPB és improcedent perquè es 

tracta de la liquidació corresponent a l’alta en el Padró de l’impost. 
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11. La liquidació de l’IBI de l’exercici 2019 de la finca del Port de Barcelona, va ser objecte de 

padró i es va notificar de forma col·lectiva mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província (BOPB). Quin recurs podrà interposar l’obligada tributària contra aquesta 
liquidació i en quin termini? 
 
A. Recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a partir de l’acabament del període 

voluntari de pagament. 
B. Reclamació econòmic administrativa, en el termini de dos mesos a partir de la publicació 

edictal del corresponent padró. 
C. Recurs d’alçada en el termini de dos mesos a partir de la publicació edictal del corresponent 

padró. 
D. Recurs d’alçada en el termini d’un mes a partir de l’endemà de l’acabament del període 

voluntari de pagament. 
 

 
 

12. En relació a l’anterior liquidació, transcorregut un mes des de la finalització del període 
voluntari de pagament, es notifica a l’obligada tributària diligència d’embargament per 
impagament de la quota tributària de 2019, sense que prèviament s’hagi notificat cap 
altra actuació de recaptació. Si interposés un recurs contra la diligència d’embargament, 
quin motiu d’oposició seria admissible en aquest cas amb efectes estimatoris? 
 
A. Incorrecta notificació de la liquidació de l’IBI mitjançant publicació en el BOPB. 
B. Absència de notificació del requeriment previ d’informació per a l’embargament. 
C. Absència de notificació de la provisió de constrenyiment. 
D. Prescripció del dret a exigir el pagament del deute tributari. 
 
 

 
13. La Sra. Núria constitueix un dret de superfície sobre el solar del carrer Encuny a favor de 

la FUNDACIÓ PRIVADA “CONSTRUEIX CULTURA”, amb la finalitat de que aquesta entitat 
sense ànim de lucre construeixi, al seu càrrec, una edificació de caràcter comercial en la 
què la societat mercantil de la és sòcia única la seva filla, PAPYRUS BARCELONA SLU, 
desenvoluparà l’activitat econòmica d’editorial. 
 
En relació a les obres d’edificació que s’executaran, qui serà la persona subjecte passiu 
de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)?  
 
A. La Sra. Núria per ésser la propietària del solar sobre el què s’edificarà. 
B. La societat Papyrus Barcelona SLU, per ésser la persona jurídica què desenvoluparà una 

activitat econòmica sobre la nova edificació. 
C. La filla de la Sra. Núria. 
D. La Fundació Privada “Construeix Cultura”, a títol de contribuent i propietària de l’obra. 
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14. Per prescripció legal, el projecte d’execució material de les obres de construcció de 
l’edifici comercial del carrer Encuny, contempla obres generals que afavoreixen les 
condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat. Podrà la persona 
subjecte passiu gaudir d’algun benefici fiscal sobre la quota de l’ICIO? 
 
A. Podrà gaudir d’un 90% de bonificació sobre la quota de l’impost sempre que se sol·liciti 

abans de la finalització de les obres. 
B. Estarà exempta de l’impost d’acord amb el que preveu l’article 15 de la Llei 49/2002, de 23 

de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius. 
C. Podrà gaudir d’un 95% de bonificació sobre la quota de l’impost per tractar-se d’una obra 

amb finalitat cultural. 
D. No podrà gaudir de cap benefici fiscal. 
 

 
15.  En el moment en el què es va sol·licitar la llicència urbanística d’edificació, la persona 

subjecte passiu de l’ICIO, va practicar autoliquidació i va ingressar a compte un import 
de 30.000 euros en concepte d’ICIO, tenint en compte com a base imposable pel càlcul de 
la quota tributària, el pressupost d’execució material visat pel Col·legi Oficial 
d’Arquitectes per un import d’1.000.000 euros.  
 
Un cop finalitzades les obres, l’Institut Municipal d’Hisenda ha comprovat que les 
despeses d’execució de l’obra han estat:  
 
 Despeses d’execució material de l’obra segons certificacions 

i contracte de l’obra:      1.300.000 euros 
 

L’import anterior inclou: 
 10% d’IVA:            130.000 euros 
 Benefici empresarial del contractista:      150.000 euros 
 Honoraris dels Arquitectes de l’obra:              20.000 euros 
 Despeses de maquinària per a  

l’edició de llibres:         200.000 euros 
 
Tenint en compte les comprovacions efectuades, indica si l’Ajuntament podrà modificar 
la base imposable utilitzada en l’autoliquidació practicada per l’interessat i quina quota 
resultaria tenint en compte que el tipus de gravamen de l’impost és del 3,00%? 
 
A. No podrà modificar la base imposable de l’impost perquè el pressupost visat per un Col·legi 

Oficial acredita plenament el cost real i efectiu de les obres. 
B. Prèvia tramitació del corresponent procediment, la Inspecció d’Hisenda Municipal podrà 

modificar la base imposable i practicar a l’obligada tributària una liquidació definitiva amb 
una quota a ingressar de 6.000 euros. 

C. No podrà modificar la base imposable perquè el cost real i efectiu de les obres coincideix 
amb l’import d’1.000.000 d’euros utilitzat en l’autoliquidació.  

D. Prèvia tramitació del corresponent procediment, la Inspecció d’Hisenda Municipal podrà 
modificar la base imposable i practicar una liquidació definitiva de la què resultarà un import 
a retornar de 6.000 euros. 
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16. En el supòsit que les obres d’edificació de la finca del carrer Encuny finalitzin el 29-11-

2020, en quin termini s’haurà de declarar la construcció realitzada a l’objecte de ser 
inscrita en el Cadastre Immobiliari? 
 
A. En el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la finalització de les obres. 
B. En el termini de tres mesos comptats des del dia següent a la finalització de les obres. 
C. En el termini de tres mesos comptats des de l’atorgament de l’escriptura pública d’obra 

nova. 
D. En el termini de dos mesos des de l’atorgament de la llicència urbanística d’edificació. 

 
 
 

17. En el cas anterior, quins efectes cadastrals tindrà l’acord que adopti el Cadastre en 
relació a la inscripció de la construcció realitzada amb la nova descripció i valoració 
cadastral, si aquest es dictés el 2/04/2021 i es notifiqués al titular cadastral el 25/04/2021? 
 
A. Tindrà efectivitat el 2/04/2021, data en la què s’adopta l’acord del Cadastre. 
B. Tindrà efectivitat el 25/04/2021, data en la què es notifica l’acord del Cadastre. 
C. Tindrà efectivitat el dia següent al de la presentació de la declaració cadastral de l’obra 

nova. 
D. Tindrà efectivitat el 30/11/2020, dia següent a la finalització de les obres.  
 
 
 

18. En relació a la qüestió anterior, indica quins efectes tributaris respecte a l’Impost sobre 
Béns Immobles tindrà el nou valor cadastral assignat a la finca. 
 
A. El nou valor cadastral resultarà d’aplicació en el càlcul de la quota tributària de l’IBI a partir 

de l’exercici següent al de la notificació de l’acord del Cadastre. 
B. El nou valor cadastral resultarà d’aplicació en el càlcul de la quota tributària de l’IBI de 

l’exercici 2021. 
C. El nou valor cadastral no es pot aplicar amb efectes retroactius a la data de notificació de 

l’acord del Cadastre, perquè l’impost es merita l’1 de gener.   
D. El nou valor cadastral resultarà d’aplicació en el càlcul de la tercera i quarta fracció de l’IBI 

de l’exercici 2021.  
 
 
 

19. En relació a l’activitat econòmica de llibreria desenvolupada a títol individual per la Sra. 
Núria, indica si podrà gaudir d’algun benefici fiscal en l’impost sobre activitats 
econòmiques (IAE)? 
 
A. La Llei no preveu cap benefici fiscal per aquest supòsit. 
B. La Sra. Núria es troba exempta de l’IAE per tractar-se de persona física. 
C. La Sra. Núria es trobarà exempta de l’IAE sempre que no superi un import net de la xifra de 

negocis d’1.000.000 d’euros. 
D. La Sra. Núria es trobarà exempta de l’IAE si supera un import net de la xifra de negocis 

d’1.000.000 d’euros. 
 
 
 
 
 



 

27 
 

20. Transcorreguts tres anys des de la mort de la seva mare (5/02/2019), la Sra. Núria 
juntament amb la seva filla, constitueix una societat mercantil anomenada SOMNIS DE 
PAPER SL, per tal de gestionar l’activitat de llibreria desenvolupada en el mateix local del 
carrer Pau Claris, 98 de Barcelona. Aquesta alteració en la gestió de l’activitat tindrà 
alguna repercussió en l’IIVTNU? 
 
A. No tindrà cap repercussió en l’IIVTNU perquè no es tracta d’una transmissió immobiliària. 
B. No tindrà cap repercussió en l’IIVTNU perquè aquesta alteració en la gestió de l’activitat de 

llibreria s’ha produït abans de que transcorrin cinc anys des de la mort de la mare de la Sra. 
Núria. 

C. La societat SOMNIS DE PAPER SL, haurà de reintegrar la part de l’IIVTNU deixada 
d’ingressar com a conseqüència de l’aplicació del corresponent benefici fiscal en 
l’adquisició, a títol d’herència, del local comercial.  

D. La Sra. Núria haurà de reintegrar la part de l’IIVTNU deixada d’ingressar com a 
conseqüència de l’aplicació del corresponent benefici fiscal en l’adquisició, a títol d’herència, 
del local comercial. 
 

 
21. En el supòsit que la FUNDACIÓ PRIVADA “CONSTRUEIX CULTURA”, el dia següent a la 

finalització de les obres (30/11/2020), transmeti a títol onerós el seu dret de superfície a 
favor de la societat SOMNIS DE PAPER SL, quin valor s’utilitzarà en el càlcul de l’IIVTNU 
si, prèviament, es determinés que s’ha produït un increment de valor del sòl en aquesta 
transmissió?  
 
A. El valor cadastral del sòl que a ú de gener de 2020 tingui assignada la finca. 
B. S’ha d’utilitzar el valor pactat en la transmissió del dret de superfície sense cap limitació 

quantitativa. 
C. El valor pactat en la transmissió del dret de superfície, sense que pugui superar el valor 

cadastral del sòl notificat pel Cadastre en data 25/04/2021. 
D. El valor cadastral del sòl notificat pel Cadastre el 25/04/2021 no es podria aplicar de forma 

retroactiva respecte a una transmissió que es va realitzar amb anterioritat a aquesta data. 
 
 
22. La societat de nova creació SOMNIS DE PAPER SL absorbeix a la societat PAPYRUS 

BARCELONA SLU, mitjançant una operació mercantil de fusió per absorció. La societat 
absorbent, a més de continuar amb el desenvolupament de l’activitat de llibreria que 
desenvolupava la Sra. Núria a títol individual, es dona d’alta a l’activitat econòmica 
d’editorial. 
     
La societat SOMNIS DE PAPER SL, podrà gaudir d’algun benefici fiscal en l’IAE per l’inici 
de l’activitat d’editorial a l’immoble del carrer Encuny? 
 
A. La societat mercantil SOMNIS DE PAPER SL, estarà exempta de l’IAE durant els dos 

primers períodes impositius durant els quals desenvolupi l’activitat d’editorial. 
B. La societat mercantil SOMNIS DE PAPER SL, estarà exempta de l’IAE durant els dos 

primers períodes impositius durant els quals es desenvolupi l’activitat d’editorial, sempre que 
no superi un import net de la xifra de negocis d’1.000.000 d’euros. 

C. No estarà exempta de l’IAE perquè la societat PAPYRUS BARCELONA SLU, va gaudir 
d’aquesta exempció en els dos primers exercicis (2018 i 2019) durant els quals va 
desenvolupar l’activitat. 

D. Gaudirà d’una bonificació del 90% de la quota durant els dos anys d’activitat següents a la 
finalització del segon període impositiu del seu desenvolupament.  
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23. En relació a l’activitat d’editorial desenvolupada per les societats mercantils abans 
referides, indica l’òrgan competent per a la formació de la Matrícula de l’IAE: 
 
A. L’Institut Municipal d’Hisenda. 
B. L’Administració Tributària de l’Estat. 
C. L’Agència Tributària de Catalunya. 
D. L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

 
 

24. La Sra. Clara, filla de la Sra. Núria, té la condició legal de discapacitada amb un grau 
reconegut del 33% i és propietària d’un vehicle elèctric que utilitzarà exclusivament pel 
repartiment de llibres propi de l’activitat d’editorial. La filla de la Sra. Núria pot gaudir 
d’algun benefici fiscal en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) del seu 
vehicle que utilitza pel repartiment de llibres? 
 
A. Estarà exempta de l’IVTM per tenir la condició legal de discapacitada amb un grau igual o 

superior al 33%. 
B. No estarà exempta de l’IVTM perquè el grau de discapacitat que té reconegut no és superior 

al 33%. 
C. Podrà gaudir d’una bonificació del 75% sobre la quota de l’impost per tractar-se d’un vehicle 

elèctric. 
D. No pot gaudir de cap benefici fiscal perquè el vehicle s’utilitza per a una activitat econòmica 

que desenvolupa una societat mercantil. 
 
25. En el cas que l’IVTM meritat pel vehicle de la Sra. Núria sigui objecte de padró, en quin 

termini podrà sol·licitar el corresponent benefici fiscal?  
 
A. En el termini d’interposició del recurs contra la liquidació tributària. 
B. Durant el període que s’inicia amb l’exposició al públic del padró i finalitza transcorregut 1 

mes a comptar des del dia següent a la data de finalització del període voluntari de 
pagament. 

C. Abans de que finalitzi el període voluntari de pagament del rebut de padró. 
D. En el termini d’un mes des de la publicació del padró de l’impost. 

 
 

PREGUNTES DE RESERVA 
 

 
26. En quin termini haurà de practicar l’obligada tributària l’autoliquidació de l’IIVTNU meritat 

per la transmissió onerosa, de la plaça d’aparcament situada a l’edifici del carrer Pallars, 
24 de Barcelona?  
 
A. En el termini màxim de 30 dies naturals des de la transmissió. 
B. En el termini màxim de 6 mesos des de la transmissió. 
C. En el termini màxim de 30 dies hàbils des de la transmissió. 
D. No s’exigeix el pagament de l’IIVTNU per les transmissions intervius a títol gratuït. 
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27. En el cas que s’iniciés un procediment d’inspecció per a  la  regularització  de  la  
situació  tributària  de  la persona obligada tributària respecte a qualsevol de les 
transmissions descrites en aquest cas, amb caràcter general, en quin termini haurà de 
finalitzar el procediment amb la notificació de la corresponent liquidació de l’IIVTNU? 
 
A. En el termini màxim de 18 mesos. 
B. En el termini màxim de 12 mesos. 
C. En el termini màxim de 6 mesos. 
D. En tot cas, en el termini màxim de 27 mesos. 

 
 

28. Si l’autoliquidació de l’IIVTNU de qualsevol de les transmissions descrites a l’enunciat 
del cas, es practica transcorreguts 12 mesos des de la finalització del termini legalment 
establert per a la seva presentació, sense que prèviament l’Ajuntament hagi notificat a 
l’obligada tributària cap actuació de regularització tributària respecte a la transmissió 
realitzada, quines conseqüències accessòries tindrà aquesta presentació extemporània? 
(Assenyala dues respostes) 

 
A. L’obligada tributària haurà de pagar un recàrrec del 20 per cent.  
B. L’obligada tributària haurà de pagar la corresponent sanció tributària.  
C. L’obligada tributària haurà de pagar un recàrrec del 10 per cent per la declaració 

extemporània. 
D. L’obligada tributària haurà de pagar els corresponents interessos de demora meritats per la 

declaració extemporània. 
 
 
29. La mercantil SOMNIS DE PAPER SL, es troba obligada al pagament del preu públic del 

servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals, pel 
desenvolupament de l’activitat econòmica d’editorial? (Assenyala dues respostes) 
 
A. No es troba subjecte al pagament del preu públic perquè prèviament a l’inici de l’activitat ha 

acreditat la implantació del sistema de logística inversa. 
B. No es troba subjecte al pagament del preu públic perquè disposa de la corresponent 

validació per a la utilització del servei privat de recollida selectiva. 
C. El pagament del cost del servei de recollida dels residus comercials i industrials no es pot 

efectuar a través d’un preu públic.  
D. No es troba subjecte al pagament del preu públic perquè ha declarat la superfície de 

l’edificació destinada a l’activitat.  
 
 
30. En el supòsit que s’interposi recurs contra una resolució de la Gerència de l’Institut 

Municipal d’Hisenda, desestimatòria d’un benefici fiscal sol·licitat, assenyala l’òrgan 
administratiu que hauria de resoldre la sol·licitud de suspensió de l’execució de la 
resolució impugnada. 
 
A. L’òrgan superior jeràrquic del què va dictar l’acte impugnat i contra la seva resolució, que 

posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu.  
B. El mateix òrgan que va dictar l’acte impugnat i contra la resolució desestimatòria de la 

sol·licitud de suspensió, únicament es podrà interposar recurs contenciós administratiu. 
C. El mateix òrgan que va dictar l’acte impugnat i contra la seva resolució es podrà presentar 

recurs d’alçada davant l’Alcaldia. 
D. El mateix òrgan que va dictar l’acte impugnat i contra la seva resolució es podrà interposar 

recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan. 
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SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 3  
 
 

El regidor del districte de Gràcia, en base a un informe que presenta un dels grups municipals del 

districte sobre l’oci dels joves al territori, presenta una mesura de govern debatuda i aprovada pel 

Consell de Districte, per la qual el govern municipal planteja un projecte per potenciar les activitats 

de lleure fora dels horaris escolars.  

Tu com a tècnic/a municipal reps l’encàrrec del gerent del districte de contractar la realització de les 

activitats de lleure dels joves fora horari escolar. L’import anual és de 100.000 euros IVA inclòs, al 

tipus impositiu 10%, amb una durada inicial de 2 anys. 

 

1. L’Ajuntament pot contractar aquestes activitats? (Assenyala dues respostes) 

 

A. Sí, en qualsevol cas. 

B. Sí, llevat que hi hagi una prohibició expressa per sentència o norma amb rang de llei. 

C. No, en el cas que l’Ajuntament disposi de mitjans i recursos propis per a executar les 

prestacions. 

D. Només quan ho autoritzi el Departament corresponent de la Generalitat. 

 

 

2. Quin tipus de contracte seria? 

 

A. Una obra i servei determinat. 

B. Un contracte de serveis. 

C. Una concessió de serveis. 

D. Gestió cívica. 

 

 

3. Què cal incorporar per a l’aprovació de l’expedient de contractació?  

 

A. Un Informe on s’indiqui l’elecció del procediment, la classificació del participants, criteris de 

solvència, els criteris d’adjudicació del contracte, el valor estimat, la necessitat del contracte,  

la insuficiència de mitjans i la no divisió en lots de l’objecte del contracte. 

B. Un Informe on s’indiqui l’elecció del contractista, criteris de solvència, valor estimat, la 

necessitat del contracte, la insuficiència de mitjans i la no divisió en lots de l’objecte del 

contracte. 

C. Un Informe on s’indiqui l’elecció del procediment, la classificació dels participants, criteris de 

solvència, valor estimat, la necessitat del contracte i la no divisió en lots de l’objecte del 

contracte, i l’existència de licitadors susceptibles de la realització de l’objecte del contracte. 

D. Un Informe on s’ indiqui l’elecció del procediment, la classificació del contractista, criteris de 

solvència, valor estimat, la necessitat del contracte, la insuficiència de mitjans, la no divisió 

en lots de l’objecte del contracte i l’existència de licitadors susceptibles de la realització de 

l’objecte del contracte. 
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4. Quin termini de durada pot tenir aquest contracte? (Assenyala dues respostes) 

 

A. 6 anys, pròrrogues incloses. 

B. 5 anys, pròrrogues incloses. 

C. 2 anys més tres anys de pròrrogues. 

D. 4 anys, sense possibilitat de pròrrogues. 

 

5. Com calcularies el valor estimat del contracte? 

 

A. D’acord amb el valor anual mig del contracte. 

B. Considerant l’import net, incorporant les possibles modificacions i pròrrogues, iva inclòs. 

C. Considerant l’import net, incorporant les possibles modificacions i pròrrogues, iva exclòs. 

D. Considerant l’import net, sense incorporar, en cap cas, les possibles modificacions i 

pròrrogues, iva exclòs. 

 

 

6. Quins procediments d’adjudicació pots aplicar? (Assenyala dues respostes) 

 

A. Qualsevol dels previstos a la normativa mercantil. 

B. Només el procediment negociat amb publicitat. 

C. Procediment obert. 

D. Procediment restringit. 

 

 

7. En aquest cas, què indicaries respecte la classificació empresarial? 

 

A. L’exigiria obligatòriament, la corresponent al grup, subgrup i categoria. 

B. No l’exigiria.  

C. No és exigible, no obstant si la tenen els eximeix d’acreditar la seva solvència. 

D. No, i atès que no és exigible no serveix per acreditar la seva solvència. 

 

 

8. En aquest contracte. Quins criteris d’adjudicació pots utilitzar? 

 

A. La possessió d’etiquetes socials, mediambientals o d’altres. 

B. La classificació empresarial. 

C. El benefici brut obtingut per l’empresa l’any anterior. 

D. Qualsevol dels aspectes relacionats amb el cicle de vida del producte o servei. 

 

 

9.  Com pots valorar o puntuar els criteris d’adjudicació? 

 

A. En el cas que tingui més preponderància els criteris subjectius mitjançant un comitè 

d’experts. 

B. Sempre amb un comitè d’experts. 

C. Sense cap comitè d’experts. 

D. Els criteris subjectius mai poden superar el 25% de la puntuació total. 
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10. Qui pot valorar les ofertes?  

 

A. Els membres de la mesa. 

B. Exclusivament l’òrgan de contractació. 

C. Només el secretari de la mesa i l’interventor general.  

D. Només el president/a de la mesa i els/les assessors/res que ell designi. 

 

 

11. En el cas que només es valori el preu de les ofertes, com es calcula el límit de les baixes 

presumptament anormals? 

 

A. Segons ha previst el/la president/a de la mesa. 

B. Segons el previst al reglament de la Llei de contractes de l’any 2000. 

C. Sempre la que es trobi inferior a 10 unitats percentuals. 

D. Sempre la que es trobi inferior a 10 unitats percentuals i un màxim del 20%. 

 

 

12. Cal contemplar algun tipus de garantia per la qual el contractista es compromet a la 

serietat de la seva oferta?  

 

A. Sí, sempre. 

B. Sí, si el contracte preveu preus unitaris. 

C. Només en el cas que justificadament ho indiqui l’expedient. 

D. Només en el cas que justificadament ho indiqui l’expedient i no superi el 1% del valor del 

contracte. 

 

 

13. És obligatori contemplar algun tipus de garantia definitiva en aquest contracte? 

 

A. Sí, sempre. 

B. No, atès que el termini inicial no supera els dos anys. 

C. Sí, llevat que justificadament l’expedient eximeixi al contractista. 

D. No, perquè és un contracte de concessió de serveis. 

 

 

14. El gerent proposa que estudiïs la possibilitat de fomentar polítiques d’ocupació per a 

persones en risc d’exclusió social o discapacitats. Quines d’aquestes clàusules no pots 

incorporar? 

 

A. La contractació de persones en situació d’atur residents a la ciutat de Barcelona. 

B. La contractació de persones en situació d’atur per a treballar a la ciutat de Barcelona. 

C. La contractació de persones en situació de risc d’exclusió social. 

D. Reservar  la participació als centres especials de treball d’iniciativa social. 

 

 



 

33 
 

 

 

 

15. Consideres  que es pot afavorir també les polítiques d’ocupació amb la subcontractació? 

(Assenyala dues respostes) 

 

A. No, en cap cas. 

B. Sí, en tot cas. 

C. Sí, com una condició especial d’execució. 

D. Sí, com un criteri d’adjudicació sobre l’increment del percentatge a subcontractar. 

 

 

16. Durant l’execució el contractista presenta una factura que NO es correspon amb les 

prestacions contractades, què caldria fer?  

 

A. Disconformar la factura. 

B. Conformar la factura amb l’advertiment que resten aspectes a esmenar. 

C. Retenir el seu pagament fins que s’esmeni el document. 

D. Totes les respostes són correctes. 

 

 

17. Durant l’execució, l’Ajuntament rep una trucada d’un/a ciutadà/na que informa que ningú 

contesta al telèfon de l’oficina d’atenció als joves i que no s’ha obert l’oficina d’atenció. 

Què creus que s’hauria de fer? 

 

A. Ordenar a un funcionari de carrera que procedeixi a obrir l’oficina. 

B. Confirmar els fets amb caràcter previ a la possible incoació d’expedient sancionador. 

C. Contactar amb el coordinador designat per l’empresa com a interlocutor amb l’Ajuntament. 

D. Comunicar-ho a l’òrgan de contractació per tal que dicti les corresponents ordres de servei. 

 

 

18. Durant l’execució del contracte es presenta una allau de sol·licituds a l’oficina d’atenció 

als joves. L’adjudicatari manifesta que aquest increment de feina excedeix del previst en 

la seva oferta. Com a tècnic/a que proposaries? Indica l’opció CERTA. 

 

A. Instar una modificació del contracte en tot cas. 

B. Resoldre unilateralment el contracte. 

C. Enviar personal funcionari de reforç. 

D. Indicar al contractista que ha d’afrontar aquest increment. 
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19. Durant el primer any d’execució del contracte es presenta el contractista al despatx del 

gerent i  manifesta que el contracte no és rentable, ja que s’ha aprovat el nou conveni 

col·lectiu del sector que comporta l’increment salarial dels treballadors assignats a 

l’execució del contracte. El contractista amenaça amb renunciar al seu contracte. Com a 

tècnic/a que faries o recomanaries? (Assenyala dues respostes) 

 

A. Instar una revisió de preus d’acord amb el previst a la Llei de Contractes del sector públic 

B. No és possible una revisió de preus en aquest contracte. 

C. El contractista ha d’assumir els increments de preus que es puguin produir durant l’execució 

del contracte. 

D. Indicar al contractista que presenti una reclamació patrimonial degudament justificada. 

 

 

20. Si el contracte és resolt per part de l’Ajuntament de forma unilateral, quin dret té el 

contractista segons la Llei de contractes del sector públic? (Assenyala dues respostes) 

 

A. A percebre el preu del servei que efectivament hagués fet d’acord amb el contracte. 
B. No donarà cap dret al contractista a percebre el preu del servei que efectivament hagués 

realitzat. 
C. El dret, a percebre el benefici industrial dels serveis que efectivament hagués realitzat 

executats d’acord amb el  contracte i rebuts per l’Ajuntament. 
D. La resolució del contracte no genera cap dret al contractista. 

 
 
21. Què es pot fer en un possible expedient sancionador d’acord amb el que estableix la Llei 

de Contractes del Sector Públic? (Assenyala dues respostes) 

 

A. La possibilitat de finalitzar l’expedient mitjançant un acord convencional que no impliqui la 

imposició de penalitats. 

B. La imposició de penalitats en el cas que s’estableixi en el plec. 

C. L’exigència de danys i perjudicis al contractista si les penalitats no cobreixen els danys 

produïts. 

D. Revisar el preu del contracte a l’alça a favor de l’Ajuntament. 

 

 

22.  Durant l’execució del contracte, arriba una notificació de la Tresoreria de la Seguretat 

Social a l’Ajuntament indicant que l’empresa adjudicatària té un deute acumulat de 6.000 

euros en quotes de seguretat social. Aquest deute segons consta a la notificació es va 

generar abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes en el procediment 

d’adjudicació. Què creus que s’hauria de fer? 

 

A. No cal fer res, ja que és un deute que no implica a l’Ajuntament i es va originar abans de la 

presentació d’ofertes. 

B. Instar la revisió d’ofici de l’adjudicació del contracte per tal de declarar la nul·litat. 

C. No satisfer les factures del contracte adjudicat. 

D. Aprovar una disposició de crèdit per tal de satisfer el deute generat per l’empresa que haurà 

d’assumir l’Ajuntament per manca de diligència en la seva actuació. 
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23. Durant l’execució del contracte, el contractista molt apurat pels deutes vol vendre el seu 

contracte a un altre contractista, quins requisits i tramitació cal seguir? 

 

A. Que el plec no ho prohibeixi, que s’hagi executat més del 20% de l’import del contracte, que 

l’òrgan de contractació ho autoritzi, que el cessionari tingui la solvència exigida, i que es 

formalitzi la cessió entre cedent i cessionari en escriptura pública. 

B. Que el plec ho contempli expressament, que s’hagi executat més del 20% de l’import del 

contracte, que l’òrgan de contractació ho autoritzi, que el cessionari tingui la solvència 

exigida, i que es formalitzi la cessió entre cedent i cessionari en escriptura pública. 

C. Només que s’hagi executat més del 20% de l’import del contracte i que l’òrgan de 

contractació ho autoritzi.  

D. Que s’hagi executat més del 20% de l’import del contracte, que l’òrgan de contractació ho 

autoritzi i que es formalitzi la cessió entre cedent i cessionari en escriptura pública. 

 

 

24.  Atès que el contractista ha adquirit obligacions molt importants amb els seus proveïdors 

i que l’Ajuntament ha instat una modificació, no disposa de diners en efectiu per a 

constituir una ampliació de la garantia definitiva. Què li recomanaries al contractista? 

(Assenyala dues respostes) 

 

A. No és possible, en cap cas, una garantia constituïda no pot ser substituïda o ampliada per 

una altra i no li serà retornada fins que no finalitzi el contracte. 

B. Que constitueixi aquesta ampliació de la garantia mitjançant un aval. 

C. Que constitueixi aquesta ampliació de la garantia mitjançant assegurança de caució. 

D. Que procedeixi a la cessió del contracte. 

 

 

25. Durant l’execució del contracte un jove que estava sent orientat a l’oficina rep un cop 

molt fort al cap per un cop de porta totalment involuntari d’un treballador de l’oficina. Qui 

creus que és responsable immediat i ha d’assumir els danys? 

 

A. El treballador és el responsable i li pertoca en exclusiva a ell assumir les despeses dels 

danys. 

B. L’empresa adjudicatària és la responsable de les accions dels seus treballadors, sens 

perjudici d’accions de repetició o disciplinaries. 

C. L’ajuntament en tot cas, atès que el dany s’ha produït dins d’unes oficines municipals. 

D. Dependrà si l’acció ha estat provocada també pel jove de forma compartida amb el 

treballador. 
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PREGUNTES DE RESERVA 

 

26. En el supòsit que es pugui contractar la realització de les activitats que encarrega el teu 

gerent, a quin capítol pressupostari s’hauria d’imputar la despesa?  

 

A. Al capítol VIII 

B. Al capítol II 

C. Al capítol IV 

D. Al capítol I 

 

 

27. Quins criteris de solvència cal indicar?  

 

A. Econòmica, financera, professional o tècnica. 

B. Econòmica, sostenibilitat i tècnica. 

C. Econòmica, ratio entre actius i passius i tècnica. 

D. Econòmica, medi ambiental, i de gènere. 

 

 

28. El personal adscrit, a l’anterior contracte de lleure dels joves fora horari escolar que 

finalitza motiu pel qual es vol tornar a licitar, es pot veure afectat per subrogació si hi ha 

un canvi d’adjudicatari?  

 

A. No, en cap cas. 

B. Dependrà de la voluntat de l’òrgan de contractació. 

C. Si, si s’estableix en els contractes de treball de les persones afectades. 

D. Si, en el cas que el conveni col·lectiu del sector ho contempli. 

 

 

29. Una vegada adjudicat el contracte, quin és el següent tràmit per tal d’iniciar la seva 

execució?  

 

A. La formalització per part del contractista i l’òrgan de contractació. 

B. La formalització de l’acta d’inici per part del contractista i l’òrgan de contractació. 

C. La disposició de mitjans i recursos per part del contractista i la supervisió de l’òrgan de 

contractació. 

D. La disposició de la garantia definitiva i si fos el cas també la provisional. 

 

 

30. Durant l’execució del contracte un subcontractista presenta al registre municipal la 

petició que se li pagui directament. Creus que és possible? 

 

A. Sí, sempre i quan ho autoritzi l’òrgan de contractació. 

B. Sí, sempre i quan així ho prevegi el plec de clàusules administratives. 

C. En cap cas. 

D. Només en el cas que ho autoritzi la tresoreria municipal. 
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SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 4  
 
 
EL PROJECTE INCLOU. UNA INICIATIVA EXPERIMENTAL DE POLITICA SOCIAL   
 
La ciutat de Bonaire  és  la capital d’una pròspera regió industrial, un destí turístic internacional i 
seu de tres importants universitats. En aquest moment la seva població ha superat el 1.200.000 
habitants i la seva taxa d’atur és del  8% de la població activa. El PIB de la ciutat i els ingressos 
mitjans dels seus ciutadans han pujat de forma sostinguda en els últims 4 anys. Però malgrat la 
bona marxa global i el caràcter positiu dels indicadors, les dades estadístiques demostren que els 
barris de la zona sud-est de la ciutat tenen una taxa de desocupació del 25% (mitjana de la ciutat 
8%), la  població d’origen estranger és del 35% (la mitjana a la ciutat és del 22%), alt 
abandonament escolar, alta toxicomania entre els joves, vandalisme al carrer i una renda familiar 
que és del 54% de la mitjana de renda del conjunt de la ciutat, mentre els tres barris més rics 
superen un índex del 150%.  
 
La tendència a l’eixamplament de les diferències de renda dins de la ciutat i l’evidència de que un 
important col·lectiu de ciutadans no és capaç de beneficiar-se de la bona marxa de l’economia, 
sigui per les seves limitacions formatives, manca de suficients oportunitats o d’altres condicionants, 
ha impulsat al govern de la ciutat a adoptar diverses iniciatives que tenen com a principal objectiu 
disminuir les diferències de renda dins la ciutat i proporcionar oportunitats laborals, socials i 
culturals al sector de població amb més dificultats.  
 
Una de les iniciatives formulada amb aquest propòsit és el projecte, de caràcter experimental, 
anomenat Projecte INCLOU. 
 
Es tracta d’una iniciativa  pilot de lluita contra la pobresa i la desigualtat en zones desafavorides de 
la ciutat. El projecte consisteix a testar l’eficiència i l’eficàcia de combinar un ajut econòmic, en la 
forma de suport municipal d’inclusió (SMI), amb polítiques socials actives en els 12 barris amb 
rendes  i indicadors de benestar social més baixos. El programa té prevista  una durada de dos 
anys: del setembre del 2019 al desembre del 2021. 
 
Es tracta d’un projecte innovador que preveu invertir directament en les persones i buscar, alhora, 
una millora dels seus entorns locals immediats, els seus barris i districtes. És per això que combina 
la percepció d’un ajut econòmic amb quatre tipus de polítiques actives d’inserció sociolaboral en els 
àmbits següents: formació i ocupació, economia social, ajuts al lloguer d’habitacions i foment de la 
participació comunitària. Totes les actuacions estan codissenyades i coexecutades en col·laboració 
amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori. 
 
El projecte INCLOU desplega una política integral per tal de combatre la pobresa i l’exclusió social. 
Això representa la combinació d’una política pública passiva (en forma d’un suport municipal 
d’inclusió o ajut econòmic) amb quatre polítiques actives sociolaborals (formació i ocupació, 
economia social, foment del lloguer d’habitacions, i participació en xarxes comunitàries). En 
conjunt, el projecte INCLOU ha de permetre millorar la situació socioeconòmica de les llars 
participants. 
 
Objectius: 
  

1. Avaluar de quina manera la combinació d’un ajut econòmic d’emergència social i un conjunt 
de polítiques actives d’inclusió pot impactar en la capacitat d’aquestes llars per sortir 
enfortides i abandonar la seva situació de vulnerabilitat i la seva dependència de recursos 
públics o privats. 
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2. Avaluar l’eficiència i l’eficàcia de les polítiques actives potenciant les capacitats de les 
persones participants perquè siguin elles les que trobin les seves pròpies estratègies per 
millorar la seva situació. 
 

L’objectiu últim del projecte és estudiar com es pot garantir que totes les persones residents a la 
ciutat disposin d’uns ingressos mínims per tenir una vida digna, i parteix de la certesa que l’actual 
sistema d’ajudes és insuficient i molt complex per assolir aquest objectiu. . 
 
Accions principals: 
  
- Provisió d’un Suport Municipal d’Inclusió (SMI) a les famílies participants a fi de garantir uns 

ingressos mínims per cobrir les necessitats bàsiques i d’habitatge. 
- Desplegament de quatre polítiques actives d’inclusió: política de foment de la formació 

ocupacional i del treball, foment de l’economia cooperativa social i solidària, política de lloguer 
d’habitacions i política de foment de la participació comunitària. 

- Elaboració d’un estudi etnogràfic. 
- Realització de tres enquestes sobre condicions de vida entre les persones participants i les 

persones del grup control. 
- Incorporar un element d’avaluació del projecte que inclogui diferents vessants (econòmic, 

laboral, de benestar subjectiu, de salut, d’educació, etc.) i permeti valorar l’impacte que hagi 
pogut tenir en les famílies participants. 

 
Pressupost: 
 
La prova pilot compta amb un pressupost inicial estimat de 15 milions d’euros, dels quals 
4,8 milions els aporta la Unió Europea i 1,2 milions la resta de participants en el programa, 
amb el repartiment del quadre següent.  
 

Soci Pressupost 
Cofinançament 

ERDF 
Cofinançament 

Socis 

Ajuntament  4.005.773,01 2.978.685,90 1.027.087,11 

European Fundation 148.080,00 118.464,00 29.616,00 

Agència d’Avaluació 301.120,20 240.896,16 60.224,04 

Universitat Estatal 216.162,50 172.930,00 43.232,50 

Universitat Nova 758.812,50 705.450,00 43.232,50 

Centre d’Estudis Socials 637.661,89 637.661,89 0,00 

Total 6.067.610,09 € 4.854.087,95 € 1.213.522,14 € 

  
A aquestes aportacions s’ha d’afegir la despesa que impliquen les transferències monetàries en 
concepte del SMI (de moment, 8.900.000 € entre desembre de  2019 i octubre de 2021) i els salaris 
dels plans d’ocupació de la política activa de foment de la formació ocupacional i del treball.  
 
Aquestes despeses seran sufragades íntegrament per l’Ajuntament de la ciutat a través dels seus 
instituts de serveis socials i de promoció econòmica i laboral,  respectivament. La resta d’elements 
de les polítiques actives sí que estan inclosos dins del cofinançament amb les següents xifres: 
 
 Política de formació i ocupació: 1.900.000 €   
 Política de foment de l’economia cooperativa, social i solidària: 520.000 € 
 Política de lloguer d’habitatge: 100.000 € 
 Política de participació comunitària: 200.000 € 
 
 
 



 

39 
 

COM FUNCIONA? 
 
Entre les prop de 15.000 llars potencialment participants es farà un sorteig que designarà les 1.000 
llars dels grups de tractament i quines hauran de participar en polítiques actives (550 llars) i quines 
percebran l’ajut sense haver de participar en cap d’aquestes polítiques (450 llars).  
 
L’Ajuntament comunicarà, a les persones que siguin participants potencials, l’oportunitat de formar 
part del Projecte INCLOU. Posteriorment, les persones participants hauran de donar el seu 
consentiment actiu per participar en el projecte pilot. 
 
Durant els propers dos anys, un total de 1.000 llars dels barris que conformen la zona d’estudi 
rebran una ajuda econòmica que, combinada amb diferents polítiques públiques actives 
sociolaborals, estudiarà científicament quina és la manera més eficaç d’atorgar-se. La intenció 
d’aquestes prestacions no és només que es redueixin les desigualtats, sinó també apoderar els 
seus receptors, aconseguir tallar la transmissió de la pobresa de pares a fills i assegurar la igualtat 
d’oportunitats reals. Això és vol aconseguir amb una reducció de la burocràcia i la compactació més 
alta possible dels programes d’ajuts, després que els treballs previs hagin constatat que actualment 
les diverses administracions supramunicipals atorguen fins a 68 ajudes monetàries diferents i 73 
prestacions en espècie, a banda de les que concedeix el propi Ajuntament i les entitats del tercer 
sector.  
 
Tot i que l’actual Govern Municipal ja ha duplicat els esforços per arribar a totes les famílies amb 
fills menors a càrrec que ho necessitin (els ajuts 0-16 van suposar l’atorgament directe de 22 
milions d’euros l’any 2016 a prop de 20.000 menors de la ciutat), la intenció del Projecte INCLOU 
és anar més enllà. De fet, les 1.000 llars beneficiàries seran escollides mitjançant un sistema 
aleatori estratificat i es disposarà d’un nombre similar de llars que actuaran com a grup de control. 
La selecció es farà entre usuaris dels centres de serveis socials, del Servei d’Inclusió Social (SIS), 
receptors d’ajuts socials o bé participants de programes d’inclusió laboral. 
  
Condicions per participar 
 
Entre les condicions prèvies necessàries per accedir al programa, més enllà de viure en un dels 12 
barris amb menys renda, s’ha de portar com a mínim dos anys empadronat a la ciutat. També és 
necessari que almenys una de les persones de la llar beneficiària tingui entre 25 i 60 anys, perquè 
un dels objectius del Projecte INCLOU és avaluar la importància dels incentius externs per accedir 
al mercat de treball. El mínim vital imprescindible per viure a la ciutat s’estima entre els 400 i els 
525 euros mensuals (exclosa la despesa en habitatge), i s’hi afegiran percentatges addicionals per 
a la resta d’adults adolescents i infants a la llar, tot i que els receptors també poden ser persones 
que viuen soles. 
 
Per tal de dur a terme l’estudi, les 1.000 llars es dividiran en grups que rebran els ajuts seguint 
criteris diferents, ja sigui amb limitacions o sense, o bé amb condicionalitat o sense. En cas d’existir 
limitacions, les prestacions es reduiran en la mateixa quantitat en què la llar obtingui ingressos 
addicionals, mentre que la condicionalitat fa referència a l’obligatorietat o no d’haver de participar 
en activitats d’integració sociolaboral supervisades de manera activa per treballadors socials. En 
qualsevol cas, aquest suport econòmic es combinarà amb la recepció de quatre tipus de polítiques 
públiques diferents, ja siguin voluntàries o obligatòries: 
 

- La participació en Plans d’Ocupació Municipal coproduïts amb entitats del tercer sector 
arrelades als barris. 

- Plans d’emprenedoria social per impulsar projectes d’ocupació. 
- Suports a la rehabilitació de pisos per impulsar nous programes de convivència i habitatge 

compartit. 
- Col·laboracions en activitats comunitàries per impulsar la xarxa relacional. 
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El programa suposarà testar per primera vegada en un entorn real i de forma comparada diferents 
tipus de polítiques actives i passives, de manera integrada i amb impacte al territori. També es 
dissenyarà una aplicació mòbil per donar suport a les interaccions dels serveis municipals i els 
receptors del suport, i disposar així d’un mètode àgil de seguiment i avaluació. 
  
Estudis previs 
 
La implementació del Programa INCLOU ha estat possible gràcies a un extens treball previ d’estudi 
i anàlisi. Per exemple, per primera vegada una administració ha aconseguit dades de l’Agència 
Tributària a nivell de barri i secció censal per conèixer les rendes de tots els seus contribuents, no 
només dels que fan la declaració anual. Això ha permès estudiar amb un alt nivell de detall el nivell 
de renda i pobresa de la ciutat. Igualment, s’ha tingut en compte l’enquesta de condicions de vida 
dels usuaris dels centres de serveis socials, que també per primera vegada ha analitzat en detall 
les característiques de més de 12.000 persones que reben atenció municipal. 
 
Aquest estudis han permès realitzar una avaluació ex-ante del programa i del seu disseny, el que 
ha permès calcular la inversió necessària en cada una de les polítiques d’acompanyament i el valor 
econòmic de la renda monetària que es va proposar, que ha quedat situada en un nivell considerat 
com a suficient per viure a la ciutat, però no dissuasiu respecte al seguiment.   
 
 
1. Atesa la descripció que es fa al text i la naturalesa del programa INCLOU, quina és la 

definició més adient dels problemes dels tres barris del sud-est, sobre el qual vol actuar 
l’administració municipal? (Assenyala dues respostes) 

 
A. Reduir el nombre d’estrangers per a què quedi sota la mitjana dels altres barris. 
B. La renda familiar és molt baixa. 
C. La manca d’oportunitats socials i laborals. 
D. És un segment de  població molt passiu. 

 
 

2. Una de les accions del programa consisteix en desplegar polítiques actives d’ocupació 
als tres barris.  Aquestes polítiques consisteixen en: 

 
A. Atorgar  una renda fixa mensual als majors d’edat sense feina. 
B. Activitats de formació, assessorament i experiència laboral per millorar l’ocupabilitat de les 

persones. 
C. Obligar als desocupats a cercar de forma activa feina a  canvi de mantenir l’assegurança de 

desocupació. 
D. Oferir a tots els demandants d’ocupació una de 6 mesos de duració, com a mínim. 

 
 

3. Si de forma persistent l’avaluació d’aquest programa dona com a resultat que no està 
cobrint els seus objectius, els tècnics responsables han d’aconsellar: (Assenyala dues 
respostes) 
 
A. Proposar incrementar la dotació econòmica del programa fins aconseguir que doni resultats. 
B. Evitar la publicació de les avaluacions per a que el programa no rebi publicitat negativa. 
C. Proposar un termini per l’eliminació del programa si persisteixen les avaluacions negatives. 
D. Proposar corregir els defectes del programa. 
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4. Tal i com ha estat concebut el programa entén que la situació de vulnerabilitat dels 

beneficiaris és conseqüència de:  
 
A. La manca d’oportunitats dels beneficiaris. 
B. Els defectes morals dels beneficiaris. 
C. Les altes taxes d’atur de la ciutat. 
D. La manca de pressupost. 

 
 

5. Estem davant d’un programa que es pot qualificar de:  
 
A. Tradicional. 
B. Legalista. 
C. Innovador. 
D. Regressiu. 

 
 
6. El programa preveu que per determinats  beneficiaris les prestacions es redueixin en la 

mateixa quantitat en què la llar obtingui ingressos addicionals. L’objectiu és: 
 
A. Estimular la cerca d’ingressos per part dels beneficiaris. 
B. Castigar aquells beneficiaris que fracassin laboralment. 
C. Establir competència entre els beneficiaris. 
D. Aconseguir un estalvi econòmic pel programa. 

 
 

7. La renda monetària que preveu el programa s’ha calculat per a què sigui suficient i no 
dissuasòria. Això significa: (Assenyala dues respostes) 

 
A. Que els participants necessitaran altres ingressos per viure 
B. Que la renda oferta serà  prou atractiva encara que sigui baixa. 
C. Que ha estat referenciada a l’IPC. 
D. Que s’atorga el mínim vital per viure, sense desincentivar la participació dels beneficiaris. 

 
 
8. Totes les polítiques públiques es sostenen en una teoria de causa i efecte. En aquest cas 

la teoria que sustenta el programa sosté que: 
 
A. La situació dels beneficiaris es resol amb una renda de supervivència incondicionada. 
B. La combinació de renda i programes sociolaborals donarà més oportunitats als participants. 
C. Totes les persones tenen dret a un subsidi vital garantit. 
D. La pobresa es pot pal·liar, però no té solució. 
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9. El programa preveu la condicionalitat dels beneficis, quan els participants tinguin 

l’obligatorietat de participar en activitats d’integració sociolaboral supervisades de 
manera activa per treballadors socials. Això significa que: 
 
A. Els participants gaudiran dels beneficis sempre mentre duri el programa. 
B. Alguns participants rebran beneficis addicionals. 
C. Els participants sota condicionants  poden arribar a perdre els beneficis del programa. 
D. Els participants no poden deixar el programa una vegada l’han iniciat. 

 
 
10. La creació d’una aplicació mòbil per interactuar amb els usuaris  del programa: 

(Assenyala dues respostes) 
 
A. És una intromissió en la privacitat dels usuaris. 
B. És una eina  d’avaluació permanent que subministrarà informació als responsables del 

programa. 
C. És una innovació tècnica que discriminarà als menys actius. 
D. És un instrument que permetrà una avaluació permanent del programa. 

 
 
11. Des de el punt de vista del seu disseny aquest programa és: 

 
A. Responsabilitat exclusiva dels serveis socials. 
B. Un programa de tipus transversal. 
C. Una iniciativa de promoció laboral. 
D. Un eix d’acció dins que ha de ser desenvolupat per totes les àrees municipals de forma 

simultània. 
 
 
12. Des de el punt de vista del seu disseny podem afirmar que aquest programa: 

 
A. És un exemple clàssic de les polítiques que es fan de dalt a baix o “topdown”. 
B. Pretén portar a la pràctica  el resultat d’un estudi teòric acadèmic. 
C. Preveu la retroalimentació i redisseny en funció de l’impacte sobre el terreny.  
D. És el típic programa d’experts que no compten amb l’opinió dels usuaris. 

 
 

13. El programa INCLOU proposa: 
 
A. Un mateix tractament social per tots els participants. 
B. Una renda bàsica incondicionada per a tothom. 
C. Una barreja de diferents alternatives de rendes i altres polítiques socials i laborals. 
D. Una barreja de rendes que cada participant escollirà segons la seva preferència. 
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14. El disseny del programa INCLOU preveu arribar a un nombre de persones molt inferior al 
total que podrien complir les condicions per ser beneficiaris. Això és degut a què: 
(Assenyala dues respostes) 
 
A. L’objectiu és avaluar l’eficàcia del programa per reduir la desigualtat i la pobresa. 
B. Aconseguir que les persones amb pocs recursos disposin de suficients aliments. 
C. Donar eines per l’acció als treballadors socials de la ciutat. 
D. Comprovar que el programa dona resultats abans de prendre una decisió de continuïtat. 

 
 

15. El programa INCLOU ha estat co-dissenyat i serà co-executat: 
 
A. Per la Unió europea, dins del programa FEDER. 
B. Per l’administració de la ciutat i els diferents participants i el teixit social. 
C. Per experts en exclusió social, que han gaudit de molta llibertat per presentar el seu 

projecte. 
D. Per l’empresa que va guanyar el concurs pública convocat adhoc. 

 
 
16. Les polítiques laborals passives són aquelles que: 

 
A. Atorguen rendes als ciutadans què són elegibles. 
B. Proposen programes d’inserció laboral. 
C. Preparen als beneficiaris per presentar-se a un lloc de treball. 
D. Cerquen millorar l’empleabilitat dels beneficaris. 
 
 

17. Dins d’aquest programa l’anomenat “grup de control” està format per: 
 
A. Els treballadors públics que gestionen el programa. 
B. Les diferents institucions i administracions participants. 
C. Un mateix nombre de llars elegibles, però no beneficiàries. 
D. Tots els col·laboradors del programa i els seus finançadors. 

 
 

18. En un programa d’aquestes característiques les enquestes als participants serveixen 
per: (Assenyala dues respostes) 
 
A. Conèixer la situació de partida i avaluar els resultats. 
B. Decidir qui no ha de continuar amb el programa. 
C. Conèixer de forma directa l’impacte del programa sobre els usuaris. 
D. Conèixer els costos del programa. 
 
 

19. Respecte als costos del programa quina de les següents afirmacions es pot considerar  
adequada i raonable: 
 
A. En polítiques socials importen els resultats abans que els costos. 
B. Les polítiques socials, com la resta de polítiques públiques,  han de ser sotmeses a 

avaluacions cost benefici. 
C. Qualsevol política pública de caràcter social  ha d’aconseguir resultats al preu que sigui. 
D. Davant  les necessitats socials parlar de costos resulta inhumà.  
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20. Quan es diu que les 1.000 llars beneficiàries seran escollides mitjançant un sistema 

aleatori estratificat, significa que: 
 
A. Els beneficiaris han de sol·licitar ser admesos en el programa. 
B. Els beneficiaris seran escollits per sorteig, dins de grups predeterminats.  
C. Els beneficiaris seran ordenats de major a menor, d’acord amb les seves necessitats. 
D. Els beneficiaris únicament són admesos si obtenen la puntuació adequada en un test.  

 
 
21. El programa té un pressupost de 13M €. En cas que els costos operatius del programa 

amenacin disparar-se a l’alça i puguin arribar a superar aquesta quantitat, el seus 
responsables haurien en primer lloc de: (Assenyala dues respostes) 
 
A. Revisar els costos per aconseguir una reducció,  sense que això afecti a l’abast del 

programa. 
B. Demanar més pressupost als responsables del programa amb un informe justificatiu amb 

dades objectives. 
C. Reduir l’abast del programa per mantenir el límit pressupostari, encara que això impacti en 

els resultats esperats. 
D. Incórrer en dèficit si és necessari per mantenir l’abast del programa.  

 
 
22. El programa recopilarà dades sobre el seu funcionament, tant qualitatives, com 

quantitatives. Parlem de les dades qualitatives, aquestes són aquelles què: 
 
A. Es poden acumular mitjançant estadístiques.   
B. Es recullen a través de les opinions i observació dels participants.  
C. Les que proposen els tècnics especialistes analitzant les xifres. 
D. Les que s’obtenen de formar automatitzada, gràcies als programes informàtics. 
 
 

23. D’acord amb la descripció del programa, aquest es troba en aquest moment en fase de: 
 
A. Implementació. 
B. Formulació. 
C. Avaluació. 
D. Anàlisi del problema a resoldre. 
 
 

24. Les avaluacions ex-ante són aquelles que: 
 
A. Preveuen els impactes futurs  del programa abans de la seva implementació. 
B. Recullen dades d’impacte mentre el programa s’executa. 
C. Utilitzen una metodologia exclusivament qualitativa.  
D. S’utilitzen per decidir la continuïtat o no d’una política pública. 
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25. Les 1.000 llars beneficiàries seran escollides mitjançant un sistema aleatori estratificat i 
es disposarà d’un nombre similar de llars que actuaran com a grup de control. Quina 
serà la funció d’aquest grup de control? 
 
A. Vigilar el compliment de les condicions del programa. 
B. Proposar canvis i ajustos dins el programa. 
C. Poder  establir comparacions entre beneficiaris i no beneficiaris.  
D. Realitzar un seguiment dels que es podrien convertir en beneficiaris en el futur.  

 
 
 
PREGUNTES DE RESERVA 

 
 

26. Entre les condicions prèvies necessàries per accedir al programa, més enllà de viure en 
un dels 12 barris amb menys renda, hi ha la de portar com a mínim dos anys empadronat 
a la ciutat. Aquest darrer condicionant té per objectiu: 
 
A. Afavorir els més necessitats. 
B. Estimular la demanda dels participants. 
C. Evitar l’anomenat efecte crida de les polítiques socials. 
D. Concentrar els efectes del programa. 
 

27. L’existència de tràmits burocràtics que els participants en els programes socials han de 
realitzar suposa: (Assenyala dues respostes)  
 
A. Un cost de transacció afegit per administració i usuaris, que encareix el programa. 
B. Una millora del programa. 
C. Una obligació legal que dificulta les relacions amb els usuaris. 
Un fet insuperable pels municipis 

 
 
28. Els responsables del programa INCLOU, que únicament arribarà a 1.000 llars,  han 

previst recopilar tot tipus de dades sobre els seus resultats,  per comprovar si aquest 
funciona en la pràctica, per a que es pugui decidir si s’ha de  convertir en un programa 
universal o no. Aquesta metodologia s’anomena: 
 
A. Gestió estadística dels resultats. 
B. Decisió  en base a la evidència. 
C. Decisió complexa i contingent. 
D. Avaluació evolutiva.  
 

29. El programa INCLOU, tal i com està formulat és de caràcter:  
 
A. Experimental. 
B. Associatiu. 
C. Modern. 
E. Actiu. 
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30. Encara que l’univers total de llars que poden ser beneficiàries és de 10.000, el programa 

INCLOU arribarà únicament a 1000 llars i individus. Podem afirmar que aquest nombre 
és: 
 
A. Estadísticament irrellevant i posa en dubte els resultats. 
B. En aquest programa el número de casos inclosos té poca importància. 
C. És evident que cal incrementar el número de casos per que els resultats siguin vàlids. 
D. Estadísticament rellevant i amb un marge de confiança  suficient. 
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SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 5  
 
La Marga treballa des de fa tres mesos per l’empresa CIMSA especialitzada en instal·lacions 

elèctriques que té 55 treballadors i treballadores. Encara no li han fet el curs de prevenció de riscos 

laborals però ella ja té coneixements al respecte de feines anteriors, on ja havia treballat amb 

instal·lacions molt semblants. Tampoc li han ofert la revisió mèdica ni sap qui són els delegats de 

prevenció.  

La seva supervisora, la Raquel, li ha dit que avui entraran a treballar en una obra, concretament en 

un edifici municipal que està remodelant l’empresa Ciuró S.L.  amb 260 persones en plantilla i que 

ha subcontractat amb ells la part elèctrica. També li ha comentat que encara no disposen de la 

informació en riscos laborals del centre en qüestió però que tenen una reunió amb la resta de 

subcontractes la setmana que ve. 

Un cop a l’obra, la Marga rep instruccions de la seva supervisora sobre les tasques a realitzar. 

Aquesta li indica que faci servir una plataforma elevadora per accedir a la zona de treball. Es fixa 

en que la plataforma no disposa de barana, però el punt de treball no sembla a molta alçada, 5 

metres com a molt. També s’adona de que una de les eines elèctriques manuals per cargolar no 

disposa de marcatge CE i sembla antiga, però no diu res. 

Durant l’execució dels treballs sona una sirena que sembla indicar algun tipus d’emergència, però 

no veu moviment entre el personal i no li dona més importància. No obstant, observa que no hi ha 

cap senyalització d’evacuació ni de mitjans d’extinció d’incendis.  

Durant l’estona del descans a mig matí, aprofita per preguntar als companys que es troben al 

voltant de la màquina del cafè. Sembla que hi ha 4 empreses més subcontractades per Ciuró S.L., 

a part de CIMSA. La resta són més petites, a totes treballen menys de 10 persones i desenvolupen 

activitats, com CIMSA, del món de la construcció i la remodelació d’espais i infraestructures 

(annexa I, RD 39/97). Pregunta si existeix un referent per temes de prevenció de riscos per 

comentar-li un tema però ningú li sap dir qui és. El Carles, d’una altre subcontracta, li comenta que 

en el seu cas és el mateix empresari qui assumeix l’activitat preventiva, tret de la vigilància de la 

salut. 

Li comenten  també que el promotor, l’Ajuntament de Barcelona, ha de designar un coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra però encara no ho ha fet. La Raquel diu que 

ella és la responsable de la prevenció de riscos de CIMSA ja que l’empresa l’ha designat a tal 

efecte i està fent ja el curs de nivell bàsic. 

S’apropa un noi a la màquina del cafè, és el Roger, treballa a una de les àrees més avançades de 

la remodelació, on aniran oficines pel personal municipal. 

El Roger és Delegat de Prevenció d’una de les empreses contractades per Ciuró, S.L. i coneix 

bastant la normativa de seguretat i salut. Explica que el sostre en alguns punts d’aquesta zona 

d’oficines està a 2,5 m i que no és l’alçada correcta. També considera que les baranes que s’han 

posat a les escales i algunes vies de circulació no compleixen el que diu el Real Decret 486 de 

Llocs de treball. 
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Diu que ara ja estan col·locant l’aire condicionat i creu que tampoc es compleixin els requisits que 

marca el RD 486. Segons ell, la temperatura hauria de poder oscil·lar entre 17 i 27 ºC, ja que són 

oficines, la humitat entre el 30 i 70 % i les corrents d’aire provocades per aquest no haurien de 

superar els 0,25 m/s. Ell ha fet una sèrie de mesuraments en aquesta àrea i no li surten els valors 

requerits. 

El Roger fa un darrer comentari que la Marga no acaba d’entendre: “la integració de la prevenció 

deixa molt que desitjar...”. No vol preguntar davant de tothom a què es refereix exactament, però si 

que aprofita per fer-li una darrera consulta: a CIMSA hi ha una companya embarassada, cal 

adoptar alguna precaució especial? Per suposat, contesta aquest! 

Davant de la situació descrita, respon a les preguntes següents en relació al compliment de la 

normativa en prevenció de riscos laborals: 

 

1. Quins drets de la Marga queden vulnerats segons la Llei 31/95? (Assenyala dues 

respostes)  

 

A. Dret a la formació i informació en matèria preventiva. 

B. Dret a sindicar-se. 

C. Dret a la coordinació empresarial. 

D. Dret a la vigilància de la salut. 

 

 

2. Quina informació hauria d’haver rebut la Marga abans de l’inici de l’activitat? (Assenyala 

dues respostes) 

 

A. Informació dels riscos del seu lloc de treball, només la part corresponent a les tasques 

noves de les que no hagués rebut formació a l’empresa anterior. 

B. Informació en relació als riscos del centre de treball on desenvoluparà la seva activitat 

(edifici municipal en obres).  

C. Informació en relació al Pla d’emergència.  

D. Informació relativa només als riscos de les tasques encarregades a CIMSA (equips 

d’elevació i manutenció de càrregues, eines elèctriques, etc.). 

 

 

3. Per dur a terme les funcions de nivell bàsic que comenta la Raquel cal: 

 

A. Posseir una formació mínima no inferior a 30 hores, en el cas d’empreses que duguin a 

terme alguna de les activitats incloses en l’annex I. 

B. Posseir una formació mínima no inferior a 25 hores, en el cas d’empreses que no duguin a 

terme cap de les activitats incloses en l’annex I.  

C. Posseir una formació mínima no inferior a 50 hores, en el cas d’empreses que duguin a 

terme alguna de les activitats incloses en l’annex I.  

D. Acreditar una experiència no inferior als tres anys en l’empresa, amb nivells professionals 

de responsabilitat equivalents als que  requereixen les activitats preventives en qüestió. 
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4. Quina organització preventiva cal per Ciuró S.L.?  

 

A. Pot contractar un Serveis de Prevenció Aliè ja que té menys de 500 treballadors. 

B. Pot ser assumida per un treballador designat amb formació de nivell bàsic en prevenció de 

riscos laborals i amb experiència mínima de dos anys treballant en la construcció. 

C. Cal Servei de Prevenció Propi, ja que l’empresa realitza una activitat de l’annex I i té 260 

persones en plantilla. 

D. Pot ser assumida per un treballador designat amb formació com a tècnic en prevenció de 

riscos laborals amb dues especialitats (una de elles seguretat). 

 

 

5. I per la resta de subcontractes, per quina modalitat podrien optar per gestionar la 

prevenció de riscos laborals? 

 

A. L’activitat preventiva pot ser assumida per l’empresari perquè són empreses de menys de 

10 treballadors. 

B. Realitzen activitats considerades de risc, per tant cal Servei de Prevenció Propi. 

C. Poden assumir la prevenció internament amb un treballador designat però ha de tenir 

formació de nivell superior. 

D. Podrien optar per un Servei Prevenció Aliè. 

 

 

6. Les entitats especialitzades que actuïn com a serveis de prevenció aliens han de: 
(Assenyala dues respostes) 
 
A. Disposar de l’acreditació de l’autoritat laboral competent en les especialitats o disciplines 

preventives de medicina del treball, seguretat en el treball, higiene industrial. 
B. Disposar com a mínim d’un tècnic que tingui la qualificació necessària per exercir les 

funcions de nivell superior per cadascuna de les especialitats, excepte en el cas de 
l’especialitat de medicina del treball, que exigeix disposar almenys d’un metge especialista 
en medicina del treball o diplomat en medicina d’empresa i un ATS/DUE d’empresa. 

C. Disposar en els àmbits territorial i d’activitat professional on duguin a terme la seva activitat, 
com a mínim, de les instal·lacions i instrumentació necessàries. 

D. Disposar de l’acreditació de l’autoritat laboral competent en les especialitats o disciplines 
preventives de medicina del treball, higiene industrial, i ergonomia i psicosociologia 
aplicada. 

 

 

7. Quants delegats de prevenció li corresponen a CIMSA per número de treballadors? 

 

A. 1 delegat de prevenció. 

B. 3 delegats de prevenció.  

C. 2 delegats de prevenció. 

D. Cap delegat de prevenció. 
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8. Quants delegats de prevenció li corresponen a  Ciuró S.L.  per número de treballadors? 

 

A. 1 delegat de prevenció. 

B. 3 delegats de prevenció.  

C. 2 delegats de prevenció. 

D. Cap delegat de prevenció. 

 

 

9. Quants delegats de prevenció li corresponen a la resta de subcontractes per número de 

treballadors? 

 

A. 1 delegat de prevenció. 

B. 3 delegats de prevenció.  

C. 2 delegats de prevenció. 

D. Cap delegat de prevenció. 

 

 

10. Les dimensions dels locals de treball han de permetre que els treballadors facin la seva 
feina sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques 
acceptables. En relació a l’afirmació del Roger de l’alçada del sostre, digues quines són 
les dimensions mínimes: 
 
A. 3 metres d’altura des del pis fins al sostre és el mínim exigible per la normativa pels locals 

destinats a oficines i despatxos.  
B. En locals comercials, de serveis, oficines i despatxos, l’altura pot ser 2,5 metres. 
C. No hi ha alçada mínima de sostre, dependrà de les característiques de l’edifici. 
D. El Roger té raó, l’alçada hauria de ser de mínim 2,80 metres. 
 
 

11. En relació a les vies de circulació, l’amplada mínima de les portes exteriors i dels 
corredors ha de ser: 
 
A. De 80 centímetres i 1 metre, respectivament. 
B. De 1 metre i 80 centímetres, respectivament. 
C. De 80 centímetres i 1,5 metres, respectivament. 
D. De 90 centímetres i 1 metre, respectivament. 

 
 
12. En relació al que el Roger comenta de les condicions ambientals en oficines,  segons el 

RD 486 de Llocs de Treball, digues quina afirmació és CERTA: 
 

A. El Roger té raó en relació als valors que menciona de temperatura i humitat relativa. 
B. El Roger no té raó en dir que la temperatura ha d’estar entre 17 i 27 ºC, el rang que marca 

el RD 486 és entre 15 i 25 ºC. 
C. El Roger no té raó en dir que la temperatura ha d’estar entre 17 i 27 ºC, el rang que marca 

el RD 486 és entre 17 i 25 ºC. 
D. El Roger no té raó en dir que la humitat relativa ha d’estar entre 30 i 70%, el rang que marca 

el RD 486 és entre 30 i 60%. 
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13. En relació al que el Roger comenta de les condicions ambientals en oficines, segons el 

RD 486 de Llocs de Treball, digues quina afirmació és CERTA: 
 
A. El Roger no té raó en dir que la velocitat de les corrents d’aire no pot superar els 0,25 m/s, 

no hi ha límit per aquest tema. 
B. El Roger no té raó en dir que la velocitat de les corrents d’aire no pot superar els 0,25 m/s, 

el límit és 0,6 m/s.  
C. El Roger no té raó en dir que la velocitat de les corrents d’aire no pot superar els 0,25 m/s, 

el límit és 0,1 m/s. 
D. El Roger té raó en relació als valors que menciona per la velocitat de l’aire. 

 
 

14. L’avaluació inicial de riscos laborals s’ha de revisar en diferents supòsits, indica quina 
resposta és FALSA: 
 
A. Si així ho estableix una disposició específica. 
B. Quan hi hagut danys a la salut dels treballadors, per exemple un accident de treball.  
C. Quan es tingui previst fer un simulacre d’emergència per si s’han generat nous riscos que 

entorpeixin l’evacuació. 
D. Amb la periodicitat que acordin l’empresa i els representants dels treballadors. 

 
 
15. La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats 

preventives es considerarà mitjà de coordinació preferent quan concorrin dos o més de 
les següents condicions. Indica quina resposta és FALSA: 
 
A. Quan es donin processos reglamentàriament considerats perillosos. 
B. Quan sigui difícil controlar la interacció de totes les activitats que generin riscos greus o molt 

greus. 
C. Quan sigui difícil evitar que es donin activitats incompatibles entre sí des del punt de vista 

de la seguretat i salut dels treballadors. 
D. Quan hi hagi concurrència amb treballadors autònoms. 
 

 
16. Segons el RD 39/1997, quines de les següents feines NO es consideren activitats o 

processos perillosos o amb riscos especials? (Assenyala dues respostes) 
 

A. Feines amb riscos especialment greus de caiguda des d’altura. 
B. Feines amb risc psicosocial. 
C. Feines utilitzant aparells a pressió. 
D. Feines en espais confinats.  

 
 
17. Segons el RD 39/1997, quan hi hagi empreses concurrents al centre de treball que 

realitzin operacions amb riscos especials, l’obligació de designar recursos preventius 
per a la seva presència en el centre de treball recau sobre: 
 

A. L’empresa o empreses que duguin a terme les operacions o activitats esmentades. 
B. El promotor. 
C. L’empresari principal. 
D. El titular del centre de treball. 
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18. Quan siguin diversos els esmentats recursos preventius han de: 
 

A. Com a mínim assistir a les reunions del Comitè de Seguretat conjunt convocat pel Promotor 
periòdicament. 

B. Col·laborar amb els encarregats de la coordinació de les activitats preventives de 
l’empresari titular o principal del centre de treball. 

C. Avaluar els riscos laborals i planificar l’activitat preventiva. 
D. Informar de l’avaluació de riscos als Delegats de Prevenció abans de l’activitat per que 

aquests puguin informar al personal. 
 
 
19. Per establir els mitjans de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals en 

cas de concurrència d’activitats, es tindrà en compte diferents factors. Indica quina és la 
resposta FALSA: 
 

A. El grau de perillositat de les activitats desenvolupades en el centre de treball. 
B. El nombre de treballadors i empreses concurrents en el centre de treball. 
C. La duració de la concurrència de les activitats desenvolupades.. 
D. La existència o no d’algun Servei de Prevenció Propi per alguna de les empreses 

concurrents. 
 
 
20. En relació a la prevenció de riscos laborals, l’empresari ha de constituir un servei de 

prevenció propi en cas que concorri algun dels supòsits següents: (Assenyala dues 
respostes) 

 
A. Que es tracti d’empreses que tinguin més de 400 treballadors i Comitè de Seguretat i Salut 

propi. 
B. Si es tracta d’empreses entre 250 i 500 treballadors, amb activitats incloses en l’annex I del 

Reglament dels Serveis de Prevenció. 
C. Que així ho decideixi l’autoritat laboral. 
D. Que es tracti d’empreses que tinguin més de 200 treballadors i desenvolupin activitats de 

risc especial. 
 
 

21. Quines de les activitats següents NO pertanyen a l’annex 1 del Reglament del Serveis de 
Prevenció (RD 39/1997): (Assenyala dues respostes) 
 
A. Treballs amb exposició a radiacions no ionitzants.  
B. Activitats amb aparells que utilitzin  gasos comprimits. 
C. Treballs amb exposició a agents tòxics i molt tòxics, i concretament a agents cancerígens, 

mutagènics o tòxics per a la reproducció. 
D. Activitats en obres de construcció, excavació, moviments de terres i túnels, amb risc de 

caiguda d’altura. 
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22. El Roger té una actitud molt pro-activa en la identificació de riscos laborals. Per quina de 

les següents actuacions NO estaria facultat com a Delegat de Prevenció? 
 
A. Acompanyar a la Inspecció de Treball en les visites que realitzi al centre de treball i formular 

les observacions que consideri oportunes. 
B. Vigilar i controlar les condicions de treball derivades de la concurrència d’activitats.  
C. Realitzar els mesuraments necessaris per actualitzar la informació de l’avaluació de riscos 

laborals. 
D. Accedir a qualsevol zona del centre de treball. 

 
 
23. La paralització de l'activitat  és un dret dels treballadors i treballadores: 

 
A. En cas d’exposició a un risc valorat com alt o molt alt a l’avaluació de riscos. 
B. En cas de risc greu i imminent. 
C. En cas de considerar que no disposa dels equips de protecció adequats. 
D. En qualsevol situació on la probabilitat de materialització del risc sigui alta. 

 
 

24. En relació a les vies i sortides específiques d’evacuació  en cas d’emergència: 
 
A. S’han de senyalitzar segons el que estableix el RD 488/1997, sobre disposicions mínimes 

de senyalització de seguretat i salut en el treball.  
B. Al tractar-se d’un centre en obres no té sentit senyalitzar vies d’evacuació ja que els 

recorreguts i sortides no són els definitius. 
C. Cal senyalitzar-les, el que no cal és senyalitzar els mitjans d’extinció ja que s’aniran canviant 

d’ubicació amb l’avanç de les tasques de remodelació del centre. 
D. Si hi ha avaria, les vies i sortides d’evacuació que exigeixin il·luminació han d’estar 

equipades amb il·luminació de seguretat de prou intensitat. 
 
 
25. Segons el RD 39/97, en relació a la integració de l’activitat preventiva a l’empresa. Indica 

quina afirmació és FALSA: 
 
A. S’ha d’integrar en el seu sistema general de gestió, i comprèn tant el conjunt de les activitats 

com tots els seus nivells jeràrquics. 
B. Els treballadors i els seus representants no participen en la integració de la prevenció de 

riscos laborals, és obligació de l’empresari.         
C. Requereix  de la implantació i l’aplicació d’un pla de prevenció de riscos laborals. 
D. S’ha de projectar en els processos tècnics, en l’organització del treball i en les condicions en 

què aquest es presti. 
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PREGUNTES DE RESERVA 
 
 
26. Segons el deure de cooperació en matèria preventiva establert al RD 171/94 de 

coordinació d’activitats empresarials, quan en un mateix centre de treball desenvolupen 

activitats treballadors de dos o més empreses, aquestes hauran de cooperar en 

l’aplicació de la normativa de riscos laborals. Quines actuacions trobes a faltar per fer 

efectiva aquesta cooperació? Indica la resposta FALSA. 

 

A. Intercanvi d’avaluacions de riscos abans de l’inici de l’activitat: informació de les activitats 

concurrents, dels riscos i mesures preventives corresponents. 

B. Informació de les mesures d’actuació en cas d’emergència establertes per l’empresari titular 

del centre. 

C. Nomenament de Recursos Preventius i/o establiment de mitjans de coordinació per part de 

cada empresa. 

D. Avaluació de riscos general contractada amb un Servei de Prevenció per part de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

27. En relació a l’organització preventiva de CIMSA, deixant a banda la vigilància de la salut, 

quina de les següents afirmacions és CERTA?  

 

A. Amb 55 treballadors i treballadores l’empresa no pot designar a una persona perquè 

s’encarregui de l’activitat preventiva.  

B. La Raquel no té formació suficient, encara no ha acabat el curs bàsic, per tant no pot 

assumir l’activitat preventiva. 

C. Amb més de 50 treballadors ja cal contractar un Servei de Prevenció Aliè ja que l’activitat de 

CIMSA està inclosa a l’annex I. 

D. Com l’activitat desenvolupada pot considerar-se de risc alt (exposició a risc elèctric) cal 
Servei de Prevenció Propi. 

 
 
28. Si una empresa opta per constituir un Servei de Prevenció Propi, indica quina afirmació 

és CERTA:  
 
A. Aquest ha de ser una unitat organitzativa específica i els seus integrants han de dedicar de 

manera exclusiva llur activitat dins l’empresa. 
B. El servei de prevenció ha d’incloure, com a mínim, tres de les especialitats o disciplines 

preventives.   
C. Les activitats preventives que no siguin assumides per mitjà del servei de prevenció propi 

han de ser concertades amb un únic servei de prevenció aliè. 
D. L’empresa ha d’elaborar i mantenir a disposició de les autoritats laborals competents la 

memòria només de les activitats preventives externalitzades. 
 
 
 
 
 



 

55 
 

 
29. Les obertures o desnivells que suposin un risc de caiguda de persones es protegiran 

mitjançant baranes o altres sistemes de protecció de seguretat equivalent. En particular, 
en relació a les baranes, digues quina és FALSA: 
 
A. S’han de protegir els costats oberts de les escales i rampes de més de 60 centímetres 

d’alçada.  
B. Els costats tancats de les escales han de tenir un baranatge, a una alçada mínima de 90 

centímetres, si l’amplada és més gran d’1,2 metres. 
C. Les baranes han de ser de materials rígids i han de tenir un alçada mínima de 60 

centímetres. 
D. Les baranes han de disposar d’una protecció que impedeixi el pas o el lliscament per sota 

de les baranes o la caiguda d’objectes o persones. 
 
 
30. Quan en un mateix centre de treball desenvolupen activitats treballadors de dues o més 

empreses, aquestes hauran de cooperar en l’aplicació de la normativa de riscos laborals: 
 
A. Aquest deure s’aplica a totes les empreses i treballadors autònoms concurrents en el mateix 

centre de treball sempre que existeixin relacions jurídiques entre ells. 
B. S’hauran d’informar recíprocament només dels riscos que es puguin veure agreujats o 

modificats per les circumstàncies derivades de la concurrència d’activitats. 
C. La informació haurà de ser abans de l’inici de les activitats i sempre per escrit. 
D. Quan, com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents, es produeixi un 

accident de treball, l’empresari haurà d’informar d’aquest a la resta d’empresaris presents al 
centre de treball. 
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SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 6  
 
T’has incorporat com a tècnic/a adjunt/a al Director de Recursos Humans d’un Ajuntament d’una 

població de 250.000 habitants. Des de la responsabilitat del teu lloc de treball hauràs d’assessorar 

al personal responsable de la tramitació dels diferents expedients en relació a qüestions relatives a  

sol·licituds de comptabilitat, canvi de situacions administratives, aspectes vinculats a drets dels 

empleats en matèria de conciliació familiar. Així mateix caldrà que analitzis l’impacte retributiu del 

reconeixement de temps i grau entre altres. 

D’altra banda també en l’àmbit de reclutament de personal seràs responsable de l’organització de 

processos de selecció en el marc de l’oferta pública d’ocupació que s’ha convocat. Hauràs 

d’efectuar les propostes de resolució de reclamacions que s’han fet en el marc de processos de 

selecció, provisió i processos de promoció interna que s’han de realitzar. 

També has d’actuar com a instructor/a d’un expedient disciplinari a un empleat municipal davant 

d’una denuncia d’un ciutadà.  

 
1. Després d’alguns anys sense cobrir les vacants que s’han produït en l’organització 

municipal, com a tècnic/a de recursos humans et demanen com es podria fer la cobertura 
de les mateixes? (Assenyala dues respostes) 

 
A. Amb funcionaris interins. 
B. Amb funcionaris de carrera, segons la taxa de reposició. 
C. Amb personal eventual. 
D. Amb membres electes. 
 
 

2. Un determinat número d’aquestes places vacants s’han de cobrir de forma definitiva amb 
lliure accés a les persones que reuneixin els requisits. Per això, tu respons que caldrà 
preparar unes bases que regulin el procediment de: 
 
A. Selecció mitjançant concurs oposició. 
B. Borsa de treball.  
C. Provisió mitjançant concurs.  
D. Provisió mitjançant lliure designació. 

 
 
3. El/la cap del departament de selecció et demana si pots ajudar-los amb les bases de la 

convocatòria. La base 2a regula la composició del tribunal de selecció en els següents 
termes: 

President/a: 
- Sra. Lorena Alcaraz, regidora de Presidència i Règim Interior com a titular i Sra. Ma 
Isabel Roura com a suplent. 
Vocals: 
- Vocal 1r: Sra. Olga Suárez, cap del Departament de xxxx  com a titular i Sra. 
Mercè Julià com a suplent. 
-                                                                                    
suplent. 
Secretari/a: 
- Sr. Joan Oromí, cap del Departament de Selecció com a titular i Sra. Carolina com 
a suplent. 
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Què respons? 
 
A. Tal com està redactada la base és correcta: les persones aspirants poden exercir el dret de 

recusació d’alguns membres, si és el cas. 
B. Tal com està redactada la base és correcta: s’identifiquen els càrrecs dels membres dels 

tribunal i per tant respon al principi d’especialitat.  
C. Tal com està redactada la base no és correcta: perquè la Sra. Lorena Alcaraz no podria 

formar-ne part ja que és regidora. 
D. Tal com està redactada la base no és correcta: perquè la Sra. Olga Suárez no podria 

formar-ne part ja que és la cap del departament i per tant, és part interessada. 
 
 

4. Es tramita la convocatòria de les bases que has preparat i en data 25 de març de 2018 es 
publica el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos. La Sra. Rosana Garcia 
resulta exclosa per no tenir el requisit de la titulació. Quin seria el tràmit que hauria de fer 
la persona aspirant si NO està d’acord amb aquesta exclusió? 
 
A. Enviar un mail al departament de selecció perquè esmeni l’error. 
B. Presentar un escrit d’al·legacions al registre municipal, presencial o electrònic. 
C. Presentar un recurs de reposició davant el Tribunal de Selecció. 
D. Presentar un recurs d’alçada davant Alcaldia. 

 
 

5. En data 30 d’abril de 2018 es publica el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos. La 
Sra. Rosana Garcia continua constant com exclosa per no tenir el requisit de la titulació. 
Quin seria el tràmit que hauria de fer la persona aspirant en aquesta fase?  
 
A. Presentar un recurs de revisió. 
B. Presentar una declaració de lesitivitat. 
C. Presentar recurs potestatiu de reposició. 
D. Presentar una al·legació a la llista d’admesos i exclosos. 

 
 
6. La Sra. Rosana Garcia finalment és admesa a la convocatòria superant el procés de 

selecció i pren possessió en data 1 de setembre de 2018, essent destinada inicialment a 
un lloc de treball de Tècnic de nivell 22 al departament de reclamacions de la Àrea 
d’Hisenda. L’1 de març de 2019 amb motiu de la baixa de malaltia de la cap del 
departament (nivell 26) es proposa que la Sra. García la substitueixi.  Quin serà el sistema 
de provisió del lloc de treball? 
 
A. Encàrrec de funcions. 
B. Lliure de designació. 
C. Acumulació de tasques. 
D. Serveis especials. 
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7. Mentre desenvolupa el lloc de treball de cap de departament, la Sra. García té assignada 

la dedicació especial de 40 hores setmanals. Fins aquell moment, era voluntària d’una 
entitat i 10 hores a la setmana feia acompanyament a persones grans que viuen soles.  
 
La Sra. García et va a consultar si podrà continuar fent aquesta activitat mentre exerceix 
de cap de departament. Li respons que: 

 
A. No és possible perquè es tracta de dues activitats públiques que la llei no contempla com a 

compatibles  
B. No és possible perquè supera la dedicació màxima.  
C. És possible si ho realitza fora de la seva jornada de treball però necessita la prèvia 

autorització de l’Ajuntament per tractar-se d’una activitat privada. 
D. És possible si ho realitza fora de la seva jornada de treball i no cal autorització perquè es 

tracta d’una activitat exempta. 
 
 
8. La Sra. Maria Sánchez  és llicenciada en Dret, funcionària de carrera de l’Ajuntament de 

Barcelona del subgrup A1 i ocupa  un lloc de treball en un departament jurídic, tenint 
consolidat un grau de nivell 22. En data 1 de març de 2017, mitjançant una convocatòria 
interadministrativa per a provisió definitiva per concurs de mèrits, és nomenada lletrada 
amb destinació a  la Presidència de la Generalitat de Catalunya, lloc de treball de nivell de 
destí 27. En quina situació administrativa quedarà en relació a la seva plaça de 
l’Ajuntament de Barcelona? 
 
A. Serveis especials. 
B. Serveis en altres administracions. 
C. Situació d’excedència per incompatibilitats. 
D. Excedència forçosa. 
 
 

9. El dia 1  de maig 2019 la Sra. Maria Sánchez pren possessió del lloc de cap del 
departament jurídic de nivell 26 de la Àrea de Serveis Socials l’Ajuntament de Barcelona, 
prèvia superació d’un procediment de provisió mitjançant concurs de mèrits. Tenint en 
compte la seva trajectòria professional explicada fins ara (també els fets exposats a la 
pregunta anterior), quin és el grau personal consolidat de la Sra. Sánchez a data 1 de 
maig 2019? 
 
A. 22 
B. 24  
C. 26 
D. 27 

 
 

10. Un funcionari de carrera amb la categoria d’administratiu administració general, subgrup 
C1, està adscrit a un lloc de treball de secretari de Regidoria, lloc de treball de nivell de 
destí 18. Aquest funcionari té com a grau personal consolidat un nivell 22. Quin és 
l’import mensual del complement de destí que percep? 
 
A. 419,02 € 
B. 541,12 € 
C. 466,68 € 
D. 323,74 €  
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TAULES RETRIBUTIVES 
 

Subgrup  Sou  Trienni 

A1  1.177,08 45,29 

A2  1.017,79 36,93 

C1  764,19 27,95 

C2  636,01 19,02 

E  582,11 14,32 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. La Sra. Belén Laguía és funcionària de l’Ajuntament de Barcelona del subgrup C2 des del 
dia  3 de juliol de 2003. Des del 7 de juny fins al 26 de setembre de 2007 va estar de baixa 
per maternitat, enllaçant amb una excedència voluntària per cura de fill fins el 25 de 
setembre de 2009. Des del 18 d’octubre de 2010 fins al 31 de gener de 2015 va estar 
treballant en el sector privat, i l’1 de febrer de 2015 va reingressar a l’Ajuntament de 
Barcelona. Quants triennis ha de percebre en la nòmina de juny de 2019? 
 
A. 1 trienni. 
B. 2 triennis. 
C. 3 triennis. 
D. 4 triennis. 

 
 

12. Considerant els fets descrits a la pregunta anterior i tenint en compte que la Sra. Belén 
Laguía té la titulació requerida, hi ha alguna situació en què la Sra. Laguía NO es podia 
presentar a algun procediment de promoció interna al subgrup C1: (Assenyala dues 
respostes) 
 
A. Atès que tenia la titulació, sempre es podia presentar a procediments de promoció de 

subgrup C1. 
B. No es podia presentar entre el 27 de setembre de 2007 i 25 de setembre 2009 atès que no 

estava en servei actiu. 
C. No es podia presentar entre el 18 d’octubre de 2010 i el 31 de gener 2015 atès que no 

estava en servei actiu. 
D. No es podia presentar abans del 3 de juliol de 2005. 

Nivell 
Complement 
destinació (mensual) 

30                1.028,17 €  

29                    922,22 €  

28                    883,46 €  

27                    844,65 €  

26                    741,04 €  

25                    657,46 €  

24                    618,66 €  

23                    579,93 €  

22                    541,12 €  

21                    502,40 €  

20                    466,68 €  

19                    442,86 €  

18                    419,02 €  

17                    395,18 €  

16                    371,41 €  

15                    347,54 €  

14                    323,74 €  
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13. A data 15 de setembre de 2012 el Sr. Elm Segarra, funcionari de carrera del subgrup C1, 

té un grau personal consolidat  16. El  20 de juny de 2016 se l’adscriu en comissió de 
serveis a un lloc de treball de nivell 22. El dia 20 de juny de 2018 presenta sol·licitud de 
reconeixement de grau. Quin grau ha consolidat en aquest període? 
 
A. El 18 
B. El 20 
C. El 22 
D. No ha consolidat cap grau nou. 

 
 

14. La Sra. Carme Rosselló és contractada laboral adscrita al departament de 
subministrament de Serveis generals de l’Ajuntament de Barcelona. Pertany al subgrup 
A2 i desenvolupa un lloc de treball de nivell 20. L’1 de juny ha donat a llum trigèsims. El 
permís per naixement  tindrà una durada de:  
 
A. 20 setmanes. 
B. 16 setmanes. 
C. 18 setmanes. 
D. 22 setmanes. 
 
 

15. El Sr. Sans  és funcionari  interí de l’Ajuntament de Barcelona i ha estat pare d’una nena. 
En relació al permís del naixement, quina de les següents opcions és CERTA?  
 
A. Ha gaudir de la totalitat del permís a partir del naixement de la nena. 
B. Les dues primeres setmanes s’han de gaudir al mateix temps que el permís de maternitat de  

la mare i de manera ininterrompuda  després del part i la resta del període es pot gaudir 
ininterrompudament durant els primers 12 mesos. 

C. No té permís perquè és funcionari interí. 
D. Una part del permís fins a un límit de 4 setmanes el podrà cedir a la mare. 
 
 

16. Qui abonarà aquesta prestació? 
 
A. L’ Ajuntament de Barcelona. 
B. L’Agència Tributària. 
C. L’Institut Nacional de Seguretat de Social. 
D. La Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 
 
Un ciutadà ha presentat un escrit denunciant que durant el desenvolupament d’una inspecció al seu 
bar el funcionari Sr. Pérez li havia dit “idiota i fanfarró” i que li  tancaria el local. A la vista d’aquest 
cas, et nomenen instructor a l’expedient disciplinari que se li ha incoat al Sr Pérez. Juntament amb 
la incoació  se’l suspèn provisionalment de funcions.  
 
 
Tramitat el procediment, finalment s’arxiva perquè no s’ha acreditat la veracitat dels fets denunciats. 
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17. Quines mesures, alternatives a la suspensió provisional, creus que podia haver adoptar 

l’Ajuntament mentre es tramita l’expedient disciplinari? 
 
A. Una separació del servei. 
B. Una inhabilitació especial. 
C. Un trasllat provisional. 
D. Totes són correctes. 

 
 

18. Quines retribucions percebrà el Sr. Pérez si l’Ajuntament el declara en situació de 
suspensió provisional de funcions? 
 
A. El salari base. 
B. El salari base i els triennis. 
C. El salari base, triennis i complement de destinació. 
D. No percebrà retribucions. 

 
 

19. Si l’expedient disciplinari s’hagués resolt amb la imposició d’una suspensió de funcions, 
quina retribució percebria durant el període de compliment de la sanció? 
 
A. El salari base. 
B. El salari base i els triennis. 
C. El salari base, triennis i complement de destinació. 
D. No percebria retribucions. 

 
 
20. Quines conseqüències té l’arxiu de l’expedient disciplinari pel Sr. Pérez? (Assenyala 

dues respostes). 
 
A. L’adscripció a un lloc de treball per trasllat. 
B. La percepció de les retribucions no percebudes durant la suspensió provisional de funcions. 
C. El període de suspensió provisional li computarà a efectes de consolidació de grau 
D. Totes són correctes. 

 
 

El Sr. Rovira és contractat laboral de l’Ajuntament de Barcelona amb la categoria de subaltern en 
una escola bressol. En data 15 de desembre de 2018 pateix un còlic nefrític que  comporta una 
baixa mèdica (incapacitat temporal). 

 
 

21. En quina situació laboral es manté mentre dura la incapacitat temporal?: 
 
A. Excedència forçosa. 
B. Suspensió de contracte. 
C. Servei actiu. 
D. Excedència per malaltia. 
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22. Mentre el Sr. Rovira es troba en situació d’incapacitat temporal, el director de l’escola 
bressol  et sol·licita la seva cobertura. Com ho gestionaries? 
 
A. Mitjançant el nomenament de funcionari interí per substitució. 
B. Mitjançant un contracte temporal d’interinitat per substitució. 
C. Mitjançant un nomenament d’un funcionari eventual. 
D. Mitjançant un contracte temporal d’obra o servei determinat. 

 
 

23. El Sr Rovira es reincorpora de la baixa mèdica el dia 15 de gener de 2019 i us sol·licita 
gaudir de 5 dies de vacances que tenia pendents de l’any 2018: 
 
A. No les pot gaudir perquè ja ha transcorregut l’any natural en que es van meritar. 
B. Té dret a gaudir-les fins  31 de gener 2019. 
C. Té dret a gaudir-les fins 31 de desembre de juny de 2019. 
D. Té dret a gaudir-les fins 30 de juny de 2020. 

 
 

24. La Sra. Olga Soriano és contractada laboral de l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes 
darreres eleccions municipals ha estat escollida regidora a l’Ajuntament del seu poble i et 
pregunta si pot dur a terme les dues activitats. Li respons: 
 
A. Que és possible únicament si és regidora amb dedicació parcial. 
B. Que és  possible únicament  si és regidora amb dedicació exclusiva. 
C. Que és possible únicament  si és regidora sense dedicació. 
D. Que és possible si és regidora amb dedicació parcial o sense dedicació.  

 
 

25. La Sra. Olga Soriano és personal laboral de l’Ajuntament de Barcelona,  tècnic mig en 
serveis socials, del subgrup A2.  Aquestes darreres eleccions municipals ha estat 
escollida regidora a l’Ajuntament del seu poble i forma part del govern, concretament 
assumeix la regidoria de drets socials amb una dedicació parcial. Et comenta que els 
dimecres no vindrà a treballar perquè ha d’assistir a les sessions de la Comissió de la 
Gent Gran que forma part de la seva regidoria i que es fan els dimecres a les 11:00 hores. 
Li respons: 
 
A. Que va a compte dels seus dies de vacances. 
B. Que té un permís per aquest dia. 
C. Que pot assistir-hi el temps indispensable.  
D. Que per assistir-hi haurà de modificar l’horari perquè no li coincideixi amb l’horari laboral. 

 
 
PREGUNTES DE RESERVA:  
 
 
26. Després d’un  període d’incapacitat temporal un funcionari de carrera rep de l’INSS 

resolució d’incapacitat permanent. Quina figura comporta aquesta resolució? 
 
A. Renuncia a la condició de funcionari. 
B. Excedència forçosa. 
C. Suspensió de la relació laboral 
D. Jubilació. 

 
 



 

63 
 

27. En la convocatòria de places de Tècnic/a Superior en Gestió, del subgrup A1 pots 
reservar places per a persones amb discapacitat com a mínim fins a:  
 
A. 5% de l’oferta pública d’ocupació. 
B. 4% de l’oferta pública d’ocupació. 
C. 7% de l’oferta pública d’ocupació. 
D. 3% de l’oferta pública d’ocupació. 

 
 

28. El Sr. Elm Segarra  presenta una sol·licitud per  compatibilitzar  la seva activitat a 
l’Ajuntament de Barcelona amb una segona activitat a la Generalitat de Catalunya com a 
tècnic superior amb una dedicació de 12 hores setmanals atès que està en una borsa de 
treball de personal temporal,  i li han ofert  cobrir una reducció de jornada per cura de fill 
d’una funcionària. Es pot autoritzar la  compatibilitat?  
 
A. No és possible perquè es tracta de dues activitats públiques que la llei no contempla com a 

compatibles. 
B. No és possible perquè supera la dedicació màxima. 
C. És possible si ho realitza fora de la seva jornada de treball però necessita la prèvia 

autorització de l’Ajuntament per tractar-se d’una activitat pública. 
D. És possible si ho realitza fora de la seva jornada de treball i no cal autorització perquè es 

tracta d’una activitat exempta.  
 
 

29. Quina és la prestació econòmica que percebrà el Sr. Sans pel naixement de la seva filla?  
 
A. La retribució total mensual. 
B. El 100% de la base reguladora corresponent. 
C. El 75% de la base reguladora. 
D. Nomes els conceptes corresponents al salari base i complement de destí. 

 
 

30. El Sr. Rovira et consulta quin metge li ha de fer el seguiment i l’alta quan correspongui: 
 
A. El facultatiu mèdic del Servei de vigilància de la salut de l’Ajuntament. 
B. El facultatiu mèdic de la Mútua d’accidents de treball. 
C. El facultatiu mèdic del Servei català de la salut. 
D. El facultatiu mèdic de la seva mútua privada. 

 
 
 
 
 
 


