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PROCEDIMENT PER EMPLENAR EL FULL DE RESPOSTES 
 
Llegiu atentament 
 
Identificació de l’exercici: 

Utilitzeu llapis, preferentment del número 2, i ompliu en el full de respostes les dades 
següents: 
 
- On posa Convocatòria heu de posar: : TS en DRET 
- On posa Nom Prova: Segona prova. Prova Pràctica 
- On posa Data: 9 de novembre de 2019 
- On posa Prova: Hauran d’escriure el número de supòsit pràctic escollit i omplir 
la casella corresponent. 
- On posa DNI: heu d'escriure el vostre DNI en números  

Si algú té un número de menys de 8 xifres, la primera xifra haurà de ser 0.  
 
IMPORTANT! Per tal d’evitar errades en la seva identificació, cal que posi en el seu 

full de  respostes el mateix número d’identitat amb el que s’ha identificat en el moment 
d’entrar a l’aula. 
 
Un cop escrit el número, ara, sota de cada número heu d'omplir a cada columna la 
casella corresponent tal i com s’indica en aquest exemple: 
 

 

 

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

dada que permetrà identificar-los. 
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Motius d’exclusió: 

 DISPOSAR D’ALGUN APARELL ELECTRÒNIC FORA DE LA BOSSA 

(INCLOSOS RELLOTGES TIPUS SMARTWATCH QUE PERMETIN LA 

COMUNICACIÓ  O ÚS D'APLICACIONS). 

 

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

algun dubte, haurà d’aixecar la mà i les persones de l’organització ens aproparem  
a resoldre’l. 

 
 COPIAR O DEIXAR COPIAR. Mirar el full de respostes o quadernet d’una altra 

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

 
 COMENÇAR A RESPONDRE PREGUNTES ABANS DE LA INDICACIÓ O 

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

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

A la columna “PROVA” haurà de marcar el número de supòsit pràctic escollit quan 

l’hagi triat. 

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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SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 1 
 

Cas A: El Departament de Manteniment de l’Ajuntament de Barcelona ha de 

contractar les obres d’execució de la rehabilitació dels elements ornamentals 

catalogats de l’edifici Palau de l’Ajuntament de Barcelona.  

El preu anual del contracte és de 363.000,-euros per any (IVA inclòs) i es calcula que 

el termini per executar-lo serà de dos anys, sense previsió de pròrroga. 

Cas B: Així mateix, l’Ajuntament està interessat en licitar el servei de neteja de les 

sales de reunions de l’esmentat edifici, però l’anterior contracte està a punt de finalitzar 

i no hi ha possibilitat de pròrroga. Per tant, el departament municipal que gestiona el 

servei trasllada al departament jurídic la urgència en la tramitació del nou contracte. 

El preu anual del contracte seria de 150.000,-euros (IVA no inclòs) . Es preveu que el 

contracte tindrà una durada de dos anys, prorrogable un any mes. 

 

PREGUNTES DEL SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 1: 

1.- Quin tipus de contracte es subscriurà en el cas A i en el cas B? 

A. Un contracte privat d’obres en el cas A i un contracte de serveis en el B. 

B. Un contracte de concessió d’obres en el cas A i un contracte mixt en el B. 

C. Un contracte mixt d’obres en el cas A i un contracte de serveis en el B. 

D. Un contracte d’obres en el cas A i un contracte de serveis en el B. 

 

2.- Quin seria el preu estimat del contracte dels casos A i B? 

A. L’import net del contracte, més l’import de les possibles modificacions i 

pròrrogues, amb l’impost sobre el valor afegit exclòs. 

B. L’import  net del contracte, amb l’impost sobre el valor afegit exclòs. 

C. L’import net del contracte, amb l’impost sobre el valor afegit inclòs. 

D. La estimació del cost del servei o l’obra del contracte. 

 

3.- Per quin procediment podries tramitar el cas A? 

A. Procediment obert simplificat si no s’inclouen criteris sotmesos a judici de valor 

o, si s’inclouen, la seva ponderació no superi el 20% del  total. 

B. Procediment restringit si només hi ha criteris sotmesos a judici de valor. 

C. Procediment negociat en qualsevol cas. 

D. Procediment obert simplificat si no s’inclouen criteris sotmesos a judici de valor 

o, si s’inclouen, la seva ponderació no superi el 25% del  total. 
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4.- En el cas B, el departament responsable del servei demana que es tramiti 

l’expedient de forma urgent. Seria possible? Assenyala dues respostes. 

A. Sí, sempre i quan concorri una necessitat inajornable o l’adjudicació hagi 

d’accelerar-se per raons d’interès públic. 

B. No, atès que la normativa vigent no preveu la tramitació urgent dels expedients 

de contractació administrativa. 

C. Es pot tramitar de forma urgent i a l’expedient ha de constar la declaració 

d’urgència feta per l’òrgan de contractació, degudament motivada. 

D. No, atès que es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada. 

 

5.- On haurà de publicar-se l’anunci de licitació per a l’adjudicació del contracte 

en el cas B? 

A. Haurà de publicar-se al DOUE i al Perfil del contractant. 

B. Haurà de publicar-se al BOE, al DOUE i al Perfil del contractant. 

C. Haurà de publicar-se al DOGC, al DOUE i al Perfil del contractant. 

D. Haurà de publicar-se al DOGC, al BOP i potestativament al Perfil del 

contractant. 

 

6.- Quin seria el termini de presentació de les ofertes en el cas B? 

A. Trenta-cinc dies com a màxim, comptats des de la data d’enviament de l’anunci 

de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea. 

B. Trenta-cinc dies com a mínim, comptats des de la data d’enviament de l’anunci 

de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea. 

C. Vint-i-sis dies com a màxim, comptats des de la data d’enviament de l’anunci 

de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea. 

D. Quinze dies com a mínim, comptats des de l’aprovació dels plecs. 

 

7.- De conformitat al previst a la Carta Municipal de Barcelona i sense tenir en 

compte les eventuals delegacions que es puguin aprovar, quin òrgan tindria la 

competència originària per aprovar el contracte del cas A i del cas B?  

A. L’alcalde o alcaldessa en el cas A i B. 

B. La comissió de govern en el cas A i l’alcalde o alcaldessa en el cas B. 

C. La comissió de govern en el cas A i B. 

D. L’alcalde o alcaldessa en el cas A i la comissió de govern en el cas B. 

 

8.- Durant la preparació de l’expedient de contractació del cas B el departament 

corresponent planteja la possibilitat d’ampliar la durada del contracte, en 

comptes de la inicialment prevista. Quina podria ser la durada màxima d’aquest 

contracte? 

A. Un termini màxim de dos anys, sense possibilitat de pròrroga. 

B. Un termini màxim de cinc anys, incloses les pròrrogues. 

C. Un termini màxim de quatre anys, sense possibilitat de pròrroga. 

D. Un termini màxim de quatre anys, prorrogables pel mateix termini. 
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9.- Si l’oferta presentada per un ó més licitadors fos anormalment baixa en 

qualsevol dels dos contractes, cas A i B, què hauria de fer la mesa de 

contractació? Assenyala dues respostes. 

A. Excloure de la licitació les ofertes anormalment baixes. 

B. Hauria de requerir al licitador o licitadors que les hagi presentat i donar-los un 

termini suficient perquè justifiquin que poden executar l’obra pel servei ofertat. 

C. Declarar deserta la licitació i tornar a iniciar el procediment de contractació. 

D. La mesa de contractació pot admetre dels licitadors que hagin incorregut en 

baixa tota classe de documents i informació justificativa per motivar que poden 

executar l’obra o servei ofertat. 

 

10.- Un cop aprovats els plecs de clàusules administratives particulars, el 

departament impulsor de la contractació en el cas A demana introduir 

modificacions en els mateixos consistents en modificar prestacions objecte del 

contracte. Seria possible fer-ho? 

A. Els plecs de clàusules administratives particulars es poden modificar en 

qualsevol moment per ajustar-lo a les necessitats de la prestació del servei o 

de l’obra. 

B. Els plecs de clàusules administratives particulars només podran ser modificats 

per error material, de fet o aritmètic. Si les modificacions són d’altra naturalesa, 

comportarà la retroacció de les actuacions. 

C. Els plecs de clàusules administratives particulars no es poden modificar en cap 

cas. 

D. Els plecs de clàusules administratives particulars només es poden modificar pel 

que fa als criteris automàtics d’adjudicació. 

 

11.- En el cas del contracte del cas B, caldrà formalitzar el contracte un cop 

adjudicat? 

A. No caldrà formalitzar-lo, atès que es tramita pel procediment obert simplificat 

de tramitació sumària. 

B. Sí, caldrà formalitzar-lo en el termini que acordin les parts, un cop notificada 

l’adjudicació. 

C. Sí, però la formalització no es pot efectuar abans que transcorrin quinze dies 

hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. 

D. Sí, caldrà formalitzar-lo com a màxim, dintre dels quinze dies següents a 

notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. 
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12.- Durant l’execució dels contractes del cas A i B, es podria procedir a la seva 

modificació si les causes que ho motiven no estan previstes al plec de clàusules 

particulars? 

A. Les modificacions dels contractes no previstes en els plecs de clàusules 

administraves són excepcionals i només s’admeten en els contractes de 

serveis, sempre i quan la modificació no superi el 30% del pressupost de 

licitació (IVA exclòs). 

B. Excepcionalment es poden aprovar modificacions dels contractes no previstes 

prèviament al plec de clàusules administratives particulars quan respon a 

motius d’interès públic. 

C. Les modificacions dels contractes no previstes en els plecs de clàusules 

administratives són excepcionals i només s’admeten en els contractes d’obres, 

sempre i quan la modificació no superi el 30% del pressupost de licitació (IVA 

exclòs). 

D. Es podrien modificar els contractes per les causes no previstes al plec de 

clàusules administratives en els supòsits que preveu expressament la llei de 

contractes i sempre que es limiti a introduir les variacions estrictament 

indispensables. 

 

13.- L’òrgan competent per aprovar la modificació del contracte en el cas A i B 

és: 

A. El mateix òrgan de contractació que ha adjudicat el contracte. 

B. L’òrgan superior jeràrquic a qui ha adjudicat el contracte. 

C. La mesa de contractació. 

D. El regidor o regidora competent per raó de la matèria. 

 

14.- Si l’òrgan de contractació fos unipersonal i hagués delegat la competència 

per adjudicar-lo, podria adjudicar igualment el contracte? 

A. No en cap cas, atès que ha delegat la competència. 

B. Només en el cas que en el plec de clàusules es prevegi la delegació. 

C. Sí, sempre i quan l’òrgan de contractació sigui la comissió de govern. 

D. Sí, sempre i quan l’òrgan delegant avoqui la competència per poder adjudicar-

ho. 
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15.- Segons la Llei de Contractes del Sector Públic, en quins casos seria 

obligatori emetre l’informe jurídic de la secretaria general i/o l’assessoria jurídica 

durant la tramitació dels expedients de contractació enunciats als dos supòsits 

de fet? 

A. L’informe jurídic només és preceptiu en els contractes subjectes a regulació 

harmonitzada. 

B. L’informe jurídic de la secretaria general i/o l’assessoria jurídica és preceptiu, 

en el supòsit A i B, en l’aprovació de l’expedient de contractació, modificació, 

revisió de preus, pròrrogues, manteniment de l’equilibri econòmic i en la 

interpretació i resolució dels contractes. 

C. L’informe jurídic de la secretaria general i/o assessoria jurídica només és 

preceptiu en l’aprovació dels expedients de contractació d’obres i serveis. La 

modificació, revisió de preus, pròrrogues, manteniment de l’equilibri econòmic i 

en la interpretació i resolució d’aquests contractes l’informa el tècnic referent 

del servei. 

D. L’informe jurídic es pot substituir per l’informe d’intervenció en els contractes de 

serveis no subjectes a regulació harmonitzada. 

 

16.- En la tramitació del contracte del cas B, un dels licitadors ha interposat un 

recurs especial en matèria de contractació contra l’acord d’adjudicació. Tot i 

així, i per la necessitat d’iniciar el contracte, l’Ajuntament decideix formalitzar el 

contracte amb l’adjudicatari. Quines conseqüències jurídiques té aquesta 

actuació? 

A. El contracte incorre en una causa de nul·litat de ple dret. 

B. El contracte incorre en una causa d’anul·labilitat. 

C. Un cop formalitzat el contracte es pot iniciar l’execució del contracte fins que 

recaigui la resolució del Tribunal Català de Contractes del sector públic. 

D. No hi ha cap conseqüència jurídica, atès que contra l’adjudicació d’aquest 

contracte no procedeix la interposició de recurs especial en matèria de 

contractació. 

 

17.- Si el contracte del cas A estigués basat en un acord marc, quan es produiria 

la perfecció del contracte? 

A. Es produiria amb la formalització, com qualsevol altre contracte. 

B. Es produiria amb la seva adjudicació.  

C. Es produiria amb la seva notificació. 

D. Es produiria amb la seva publicació. 

 

18.- Es podria subcontractar part de l’execució de les obres de rehabilitació de 

l’Edifici Palau? 

A. No, en cap cas es pot subcontractar en aquest tipus de contracte. 

B. Sí que es podria subcontractar, d’acord amb el que disposi el plec de clàusules, 

però el subcontractista quedaria obligat només davant el contractista principal. 

C. Només es pot subcontractar un 25% de l’obra. 

D. Es pot subcontractar només la direcció facultativa de l’obra. 
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19.- En el cas que en el cas A es pogués subcontractar part de l’execució de 

l’obra i el contractista principal no pagués al contractista subcontractat, què 

podria fer l’Administració? 

A. L’Administració només pot pagar al contractista principal i per tant el 

subcontractista hauria de reclamar-li a aquest. 

B. El subcontractista hauria d’interposar un recurs contenciós administratiu contra 

l’Administració. 

C. El subcontractista podria cobrar directament de l’Administració si així ho preveu 

el plec de clàusules administratives particulars. 

D. El subcontractista té un acció directa contra l’Administració. 

 

20.- Què passaria si el contractista no  només no finalitza l’obra del cas A en el 

termini previst sinó que a més l’obra executada no s’ajusta al plec de 

prescripcions tècniques per una mala praxi professional? Assenyala dues 

respostes. 

A. S’hauria d’aprovar la pròrroga del contracte acordant un termini per concloure 

correctament les obres sota la supervisió del responsable del contracte. 

B. Es podria optar per la resolució del contracte o per la imposició de les 

penalitats que determini el plec de clàusules administratives particulars. 

C. S’hauria de tramitar una modificació del contracte relativa al termini i preu de 

les prestacions. 

D. Es podria exigir al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 

21.- Es podria demanar a l’adjudicatari del contracte la constitució d’una garantia 

per al correcte compliment dels contractes descrits al cas A i B? 

A. Es podria exigir una garantia a l’adjudicatari del contracte només en el supòsit 

A consistent en un 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA. 

B. Es podria exigir una garantia a l’adjudicatari del contracte només en el supòsit 

B consistent en un 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA. 

C. Es podria exigir una garantia a l’adjudicatari en ambdós supòsits consistent en 

un 3% del preu final ofert, exclòs l’IVA. 

D. Es podria exigir una garantia a l’adjudicatari en ambdós supòsits consistent en 

un 5% del preu final ofert, exclòs IVA.  

 

22.- Es podria interposar recurs especial en matèria de contractació contra 

l’acord o resolució que aprova el plec de clàusules administratives dels dos 

contractes descrits en el cas A i B? 

A. Sí, però només en el cas A 

B. En cap del dos casos 

C. Sí, però només en el cas B 

D. Sí, en els dos casos es pot interposar recurs especial en matèria de 

contractació. 
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23.- Segons la Llei de contractes del sector públic, es podria interposar recurs 

especial en matèria de contractació contra l’acord o resolució d’adjudicació del 

contracte del cas B? 

A. Sí, però la interposició no té caràcter suspensiu. 

B. Sí i la interposició té caràcter suspensiu. 

C. No, perquè només es pot interposar recurs especial contra l’acord o resolució 

que aprova el plec de clàusules administratives. 

D. No es pot interposar recurs especial en matèria de contractació perquè no és 

un contracte harmonitzat. 

 

24.- En el contracte del cas B, en la tramitació de l’expedient de contractació 

s’hauria d’incorporar, entre d’altres, els següents informes: Assenyala dues 

respostes 

A. L’informe d’insuficiència de mitjans sense que sigui preceptiva la seva 

publicació al perfil del contractant. 

B. L’informe d’insuficiència de mitjans i publicar-lo al perfil del contractant. 

C. L’informe de tresoreria general de l’Ajuntament conforme es podrà procedir al 

pagament. 

D. L’informe d’intervenció general. 

 

25.- La declaració responsable dels licitadors, conforme reuneixen les 

condicions necessàries per poder concórrer a la licitació, s’exigeix: 

A. En els contractes dels casos A i B. 

B. En el contracte del cas A, però no en el del B. 

C. En cap dels contractes. 

D. En el contracte del cas B, però no en el A. 

 

PREGUNTES DE RESERVA DEL SUPÒSIT PRÀCTIC NÚM. 1: 

26.- En el contracte del cas B, un cop celebrada la licitació, no s’ha presentat cap 

oferta. Com es podria procedir? 

A. Es podria tornar a licitar el contracte per un procediment obert simplificat sense 

publicitat. 

B. Es podria tornar a licitar per un procediment negociat sense publicitat. 

C. Es podria adjudicar directament 

D. S’hauria de tramitar un contracte marc. 

 

27.- De quin termini disposa l’Ajuntament per pagar al contractista adjudicatari 

del contracte del cas A? 

A. Depèn de l’acord al que hagin arribat les parts en la formalització del contracte. 

B. L’Ajuntament té obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 

data d’aprovació de les certificacions d’obra. 

C. L’Ajuntament té l’obligació d’abonar el preu dins els seixanta dies següents a la 

data d’aprovació de les certificacions d’obra. 

D. L’Ajuntament no està vinculat per cap termini. 
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28.- Si durant l’execució del contracte del cas B, el contractista manifesta la 

impossibilitat de prosseguir amb la prestació del servei i proposa cedir el 

contracte a una altra empresa, podria fer-ho? 

A. Podria fer-ho en qualsevol cas, atès que s’ha de garantir la prestació del servei. 

B. Podria fer-ho només si el cessionari acredita solvència tècnica i es formalitza la 

cessió en escriptura pública, sense que calgui la prèvia autorització de 

l’administració. 

C. Perquè els contractistes puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers, 

l’òrgan de contractació ha d’autoritzar de forma prèvia i expressa la cessió i el 

cedent ha de tenir té executat, almenys, un 20% de l’import del contracte. 

D. Perquè els contractistes puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers, 

l’òrgan de contractació ha d’autoritzar de forma prèvia i expressa la cessió i si 

té executat, almenys, un 25% de l’import del contracte. 

 

29.- En  el cas B, la prestació del servei la venia oferint una empresa diferent a 

l’adjudicatària del nou contracte i el conveni col·lectiu que afecta a alguns dels 

treballadors i treballadores obliga al nou adjudicatari a subrogar-se com  a 

ocupador. Què passaria si els costos laborals fossin superiors als que havia 

informat l’antic contractista a l’òrgan de contractació? 

A. És una causa de resolució objectiva i unilateral del contracte. 

B. El nou adjudicatari podrà tramitar un acomiadament objectiu dels treballadors i 

treballadores afectats. 

C. El nou contractista té un acció directa contra l’antic contractista. 

D. El nou contractista no té cap acció ni contra el contractista anterior ni contra 

l’administració i ha d’assumir l’increment del cost. 

 

30.- En la licitació del contracte del cas A s’ha presentat una empresa que té una 

sèrie de deutes ajornats amb la Seguretat Social.  Es podria contractar? 

A. No, atès que incorre en una prohibició de contractar prevista a la Llei de 

Contractes del Sector Públic. 

B. No, fins que no pagui el deute que manté amb la Seguretat Social. 

C. Sí, atès que si el deute el té ajornat no incorre en una prohibició de contractar. 

D. Sí, atès que només els deutes tributaris comporten una obligació de contractar 

amb l’administració. 
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SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO  2 
 
 

Cas A: 

El Sr. Josep Sauló, de 71 anys, el dia 29 de febrer de 2016 va caminant per la vorera 

d’un carrer de la ciutat en el que s’estan fent obres de urbanització que comporten la 

instal·lació de canalitzacions per a serveis, l’ampliació de les voreres, la plantació 

d’arbrat i instal·lació de mobiliari urbà,  adjudicades a l’empresa Solís, S.A. per 

l’Ajuntament de Barcelona.  

Les obres estan senyalitzades d’acord amb la normativa aplicable i per tal d’accedir a 

la calçada, a l’alçada del pas de vianants, hi ha una passarel·la metàl·lica sobre una 

rasa, instal·lada per indicació de la Direcció Facultativa de la obra, seguint les 

instruccions dictades pel tècnic municipal responsable del contracte. 

El Sr. Josep Sauló està caminant per la passarel·la metàl·lica per tal de creuar la 

vorera fins la calçada, li sona el mòbil, i en agafar-lo de la butxaca, es distreu i perd 

l’equilibri, recolzant-se a una banda de la passarel·la, que es belluga, caient, part del 

cos sobre la rasa que protegia la passarel·la, rasa que en aquest tram no tenia 

tanques laterals, atesa l’existència de la passarel·la. L’encarregat de l’obra auxilia el 

Sr. Josep i truca una ambulància. 

El Sr. Josep Sauló pateix lesions a la cama i braç drets que comporten el seu ingrés 

en un centre hospitalari i una intervenció quirúrgica. Rep l’alta hospitalària el 14 de 

març de 2016 i inicia rehabilitació ambulatòria en el mateix centre hospitalari durant 4 

mesos, moment en que és donat d’alta, restant-li, al Sr. Josep, unes seqüeles 

consistents una lleugeríssima coixesa de la cama dreta. 

El Sr. Josep en data 30 de novembre de 2016 presenta reclamació de responsabilitat 

patrimonial de l’administració, sol·licitant una indemnització, pels danys i per les 

seqüeles, de 65.000 euros, acompanyant a l’escrit  informes mèdics corresponents. 

 

Cas B: 

La Sra. Maria Portal de 60 anys, el dia 8 d’octubre de 2018, es troba en una plaça 

pública del barri de la Marina del Port de Barcelona, acompanyada de la seva neta 

Núria, menor d’edat que juga en l’espai de jocs infantils de la plaça. Es posa a ploure 

de manera feble i la Sra. Maria, es posa a córrer per a recollir la seva neta Núria i  

rellisca caient d’esquena. 

No pateix lesions que requereixin tractament mèdic, únicament l’ensurt i algunes 

rascadures, així com  un petit estrip a la màniga esquerra del jersei. 

La Sra. Maria Portal,  en data 11 de desembre de 2018, presenta reclamació de 

responsabilitat patrimonial de l’administració, sol·licitant una indemnització per danys i 

perjudicis de 450’00 euros, sense acompanyar cap documentació a l’escrit. Iniciat el 

procediment se li dóna un termini per esmenar la reclamació. Termini en el que la Sra. 

María únicament reitera els fets exposats en l’escrit de reclamació i aporta fotografia 

de l’estrip del jersei, sense aportar cap tipus de documentació mes. 
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PREGUNTES DEL SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 2: 

1.- En els casos A i B les reclamacions interposades ha de tenir com a base 
jurídica que: 

A. Els particulars tindran dret en tot cas a ser indemnitzats per qualsevol dany que 
pateixen sobre qualsevol dels seus béns I drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels Serveis públics 

B. Els particulars tindran dret a ser indemnitzats en els termes establerts per la 
llei, per qualsevol dany que pateixen sobre qualsevol dels seus béns I drets, 
sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal dels Serveis 
públics 

C. Els particulars tindran dret a ser indemnitzats en els termes establerts per la 
llei, per qualsevol dany que pateixen sobre qualsevol dels seus béns I drets, 
excepte en el cas de força major,  sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels Serveis públics 

D. Els particulars tindran dret a ser indemnitzats en els termes establerts per la 
llei, per qualsevol dany que pateixen sobre qualsevol dels seus béns I drets, 
excepte en el cas de força major,  sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament anormal dels Serveis públics 

 

2.- En els casos A i B, quins serien els elements que podrien configurar la 

responsabilitat patrimonial de l’administració?. Assenyali dues respostes: 

A. Antijurícitat 

B. Dany efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat 

C. Relació de casualitat 

D. Danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la llei. 

 

3.- En els casos A i B, quins danys no són indemnitzables: 

A. Els que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure 

o evitar segons l’estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existent 

en el moment de producció d’aqueixos. 

B. Els danys morals 

C. Els danys en el patrimoni 

D. Cap és correcte 

 

4.- En el cas A, la responsabilitat patrimonial de l’administració pública, cóm ha 

de ser? Assenyali dues respostes 

A. indirecta 

B. integral 

C. secundària 

D. objectiva 

 

5.- Quin és el termini màxim que té el Sr. Josep, en el cas A, per a reclamar 

davant l’administració? 

A. sis mesos des de l’accident 

B. un any des de l’accident 

C. un any des de la curació o la determinació de les seqüeles 

D. deu mesos des de que va ocórrer el fet que dóna lloc a la reclamació de 

responsabilitat patrimonial 
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6.- En el cas B, hi ha responsabilitat patrimonial de l’administració si concorre 

força major? 

A. sí, sempre 

B. no, en cap cas 

C. No, però pot donar lloc a altres prestacions assistencials o econòmiques 

D. Depèn, si hi ha concurrència de culpes 

 

7.- En els casos A i B, cóm s’inicia  el procediment de responsabilitat patrimonial 

de l’administració?. Assenyali dues respostes 

A. Per l’interessat 

B. D’ofici per l’administració 

C. Necessàriament per l’interessat i per l’Administració alhora 

D. Indistintament per l’interessat, per l’administració d’ofici o per un tercer 

testimoni dels fets 

 

8.- En el supòsit que en el procediment de responsabilitat patrimonial s’iniciï 

d’ofici per l’administració: 

A. s’instrueix  sense audiència als interessats 

B. s’instrueix malgrat hagi prescrit el dret a la reclamació per l’interessat  

C. l’acord d’iniciació es notificarà als particulars presumptament lesionats, atorgant 

un termini de deu dies perquè aportin  quantes al·legacions, documents o 

informació estimin convenients al seu dret i proposin les proves que considerin 

pertinents per al reconeixement del mateix. 

D. El procediment s’arxivarà si els particulars presumptament lesionats no es 

personen en el termini establert 

 

9.- En el cas B, el procediment de responsabilitat patrimonial de l’administració, 

es pot tramitar pel procediment simplificat? 

A. Sí 

B. No 

C. És potestatiu 

D. Si ho demana el particular  

 

10. En els casos A i B, s’han demanat informes en la instrucció dels respectius 

expedients de responsabilitat patrimonial? 

A. No 

B. Si, és preceptiu demanar-lo al servei, el funcionament del qual hagi ocasionat 

la presumpta lesió indemnitzable 

C. Si, és potestatiu demanar-lo al servei, el funcionament del qual hagi ocasionat 

la presumpta lesió indemnitzable 

D. Depèn del supòsit concret 
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11.- En el cas A, s’ha de donar tràmit d’audiència a tercers durant la instrucció 

del procediment de responsabilitat patrimonial?  

A. No  

B. Sí, instruït el procediment i immediatament abans de redactar la proposta de   

 resolució 

C. Sí, si  és un procediment abreujat 

D. Solament si hi ha altres administracions públiques concernides 

 

12. En els casos A i B, quin és el termini que s’ha d’atorgar en el tràmit 

d’audiència? 

A. Un termini d’una setmana 

B. Un termini de deu dies 

C. Un termini de vint dies 

D. Un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze dies 

 

13.- En el cas A, el dret a reclamar la responsabilitat patrimonial en el cas de 

danys físics i/o psíquics a les persones prescriu: 

A. A l’any des de que es produeix el fet que origina el dany 

B. A l’any des de que es determini l’abast de les seqüeles originades pel dany 

C. Als cinc anys des de que el produeix el fet que origina el dany 

D. Als tres anys des de que es determini l’abast de les seqüeles originades pel 

dany 

 

14. En els casos A i B, la quantia de la indemnització per responsabilitat 

patrimonial s’ha de calcular amb referència a: 

A. Al dia en que es formuli la reclamació per responsabilitat patrimonial 

B. Al dia en que es resolgui la reclamació 

C. Al dia en que la lesió efectivament es produeixi  

D. Al dia en s’aboni la indemnització 

 

15.- En els supòsits A i B, com s’ha de calcular la indemnització per 

responsabilitat patrimonial? Assenyali dues respostes 

A. D’acord amb els criteris de valoració establerts a la legislació laboral 

B. D’acord amb els criteris de valoració establerts per un comitè d’experts del 

Ministeri d’Hisenda. 

C. D’acord amb els criteris de valoració establerts a la legislació d’expropiació 

forçosa i altres normes aplicables, ponderant-se, en el seu cas, les valoracions 

predominants en el mercat 

D. D’acord amb la valoració inclosa en els barems de la normativa vigent en 

matèria d’assegurances obligatòries i de la Seguretat Social, en els casos de 

danys personals 
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16. En el cas A, la indemnització per responsabilitat patrimonial..., Assenyali 

dues respostes 

A. Es calcularà amb referència al dia en que la lesió es va produir efectivament, 

sense perjudici de llur actualització a la data en que es posi fi al procediment de 

responsabilitat d’acord amb l’índex de garantia de la competitivitat fixat per 

l’Institut Nacional d’Estadística 

B. No genera interessos de demora  

C. Es calcularà amb els interessos de demora que procedeixin per demora en el 

pagament de la indemnització fixada, els quals s’exigiran d’acord a allò 

establert a la Llei 47/2003 General Pressupostària. 

D. Es calcularà amb referència al dia en que la lesió es va comunicar fefaentment 

a l’administració titular del servei. 

 

17.- En el cas A i B, en la instrucció del procediment de responsabilitat 

patrimonial s’ha de demanar informe a la Comissió Jurídica Assessora?. 

A. no es necessari en cap cas 

B. Si, sempre 

C. En els supòsits que la indemnització demanada sigui igual o superior a 50.000 

euros 

D. A decisió de l’òrgan al que correspongui la resolució de l’expedient  

 

18. En els casos A i B la informació pública en la instrucció d’un procediment de 

responsabilitat patrimonial: 

A. És obligatòria 

B. És potestativa a decisió de l’òrgan al que correspongui la resolució del 

procediment, quan la naturalesa d’aquest ho requereixi 

C. No és obligatòria en cap cas 

D. Depèn del tipus de responsabilitat patrimonial que sigui objecte de reclamació 

 

19.- En el cas A, el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, en el cas que 

sigui preceptiu, s’ha d’emetre: 

A. S’ha d’emetre en el termini de trenta dies 

B. S’ha d’emetre en el termini d’un mes 

C. S’ha de emetre en el termini de dos mesos 

D. No hi ha un termini predeterminat 

 

20.- En el cas A, el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora s’hauria de 

pronunciar en relació a?, Assenyali dues respostes 

A. L’existència o no de relació de causalitat entre el funcionament del servei públic 

i la lesió produïda  

B. L’existència de relació de causalitat entre el funcionament anormal del servei 

públic i el dany produït 

C. En el seu cas, sobre la valoració del dany causat i la quantia i tipus de la 

indemnització d’acord amb els criteris establerts a la llei 

D. No li correspon pronunciar-se en relació a la valoració del dany i la quantia de 

la indemnització. 
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21. En el cas B, en la sol·licitud d’inici del procediment de responsabilitat 

patrimonial, l’interessat... Assenyali dues respostes 

A. Ha d’especificar les lesions produïdes i la presumpta relació de causalitat entre 

aquestes i el funcionament del servei públic. 

B. Ha d’especificar una petició econòmica estimada en relació als danys morals 

C. No ha d’especificar el moment en que la lesió efectivament es va produir 

D. Ha d’acompanyar la sol·licitud de les al·legacions, documents i informacions 

que estimin oportuns, així com de la proposició de prova, concretant els mitjans 

dels que es pretengui valdre el reclamant. 

 

22. En els casos A i B, què ha de contenir la resolució dels procediments de 

responsabilitat patrimonial?. Assenyali dues respostes 

A. Dictamen previ de la Comissió Jurídica Assessora 

B. Pronunciament envers l’existència o no de la relació de causalitat entre el 

funcionament del servei públic i la lesió produïda 

C. Pronunciament envers l’existència o no de la relació de causalitat entre el 

funcionament anormal del servei públic i la lesió produïda 

D. Pronunciament, si s’escau, sobre la valoració del dany causat, la quantia i el 

modus d’indemnització, quan procedeixi 

 

23.- En els casos A i B, l’incompliment de l’obligació de resoldre els 

procediments de responsabilitat patrimonial comporta que:  

A. Transcorregut el termini per a resoldre, el silenci és negatiu 

B. Transcorregut el termini per a resoldre, el silenci és positiu 

C. Transcorregut el termini per a resoldre, caduca el procediment 

D. Transcorregut el termini per a resoldre sinó s’ha fet el tràmit d’audiència prèvia 

a la proposta de resolució, es prorroga automàticament per un període no 

inferior a la meitat de termini ordinari. 

 

24.- En el cas A, la eventual responsabilitat patrimonial de les administracions 

públiques és extensiva al contractista de les obres? 

A. Sí, sempre 

B. no, correspon a l’administració que va licitar les obres 

C. Si perquè es tracta de responsabilitat mancomunada 

D. Sí, i també és extensiva a la direcció facultativa externa  

 

25.- En el cas B, en el supòsit que es substancies el procediment de 

responsabilitat patrimonial pel tràmit simplificat, el termini per a resoldre és:  

A. de quinze dies 

B. de dos mesos 

C. de quatre mesos 

D. trenta dies 
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PREGUNTES DE RESERVA DEL SUPÒSIT PRÀCTIC NÚM. 2: 

26.- En els casos A i B, els danys que es deriven de circumstàncies que no 

s’haguessin  pogut preveure segons l’estat de la ciència existent en el moment 

de la producció d’aquells... 

A. Donen lloc a responsabilitat patrimonial per no ser un supòsit de força major 

B. No donen lloc a responsabilitat patrimonial per tractar-se d’un cas de força 

major, però si que poden donar lloc a altres prestacions assistencials o 

econòmiques 

C. No donen lloc a responsabilitat patrimonial ni a cap altre prestació per tractar-

se d’un supòsit de força major 

D. És un supòsit de cas fortuït, atès que si s’haguessin pogut preveure s’haurien 

pogut evitar, que no dona lloc a responsabilitat patrimonial 

 

27.- En el supòsit que s’hagin de demanar informes preceptius en la instrucció 

d’aquests expedients de responsabilitat patrimonial, aquests s’han d’emetre: 

A. En el termini de vuit dies 

B. En el termini de vint dies 

C. En el termini de quinze dies 

D. En el termini de deu dies 

 

28.- En el cas A, la indemnització per responsabilitat patrimonial...Assenyali 

dues respostes 

A. No es podrà substituir per una compensació en espècie 

B. Podrà ser abonada en pagaments  periòdics 

C. Cal que sigui més adient per a assolir la reparació deguda i convingui a l’interès 

públic 

D. No té rellevància que hi hagi acord amb l’interessat en el cas de pagaments 

periòdics 

 

29.- En el cas A, atorgat el termini d’informació pública... Assenyali dues 

respostes  

A. Es publicarà anunci en el butlletí oficial  corresponent a fi que qualsevol 

persona física o jurídica pugui examinar l’expedient o la part del mateix que 

s’acordi 

B. Es obligatori per l’interessat comparèixer en el termini conferit 

C. La incompareixença en aquest tràmit no obstarà als interessats interposar els 

recursos procedents contra la resolució definitiva del procediment. 

D. La incompareixença en aquest tràmit que és preceptiu, comporta als 

interessats la pèrdua al dret a interposar els recursos procedents contra la 

resolució del procediment 
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30.- En el cas A, quin és el termini que té l’administració, des de l’inici del 

procediment, per a resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial? 

A. Tres mesos 

B. Un any 

C. Sis mesos 

D. 30 dies 
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SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO  3 

 
 

Aquest  exercici de supòsit pràctic   consta de  tres  situacions  o casos 
diferents relacionats amb una mateixa empresa per facilitar l’aplicació del 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, des d’ara ICIO,  per part de 
la persona que està responent el qüestionari.  S’han de contestar les preguntes 
relacionades amb les tres situacions .  
Un promotor, VIUBE SA,  realitza  les  actuacions següents:  
 
Cas A: 
Construcció de un edifici de 4 plantes destinades a oficines al barri de Sant 
Marti. – VIUBE SA  contrata a QUATREQUARTS SLU,  la construcció d’un edifici de 
nova planta d’oficines i aparcament,  amb 1.500m2,  en un solar de la seva propietat, 
situat al carrer Llacuna  al Districte de Sant Marti,   per import de 3.730.000.- euros, 
IVA exclòs.  El contracte preveu la instal·lació de sistemes d’aprofitament de l’energia 
solar per a la producció  d’aigua calenta sanitària i per a la producció d’electricitat, en 
compliment de la normativa vigent. 
QUATREQUARTS SLU, empresa contractista de les obres, sol·licita la corresponent 
llicència d’obres a l’Ajuntament de Barcelona.  Amb la sol·licitud acompanya el projecte 
d’obres que incorpora, per exigència del contracte i de la normativa municipal, 
sistemes d’aprofitament energètic. Una vegada li ha estat atorgada  la llicència, 
ingressa l’import de l’ICIO i les taxes corresponents als efectes de poder retirar la 
llicencia i començar les obres .   
Mentre s’estan realitzant les obres, es produeix  la necessitat d’incorporar una 
modificació substancial en el projecte, motiu pel qual QUATREQUARTS SLU presenta 
a l’Ajuntament, una modificació de projecte i la corresponent sol·licitud de llicència, que 
se li atorga posteriorment. L’Ajuntament li reclama el pagament de noves taxes i d’una 
liquidació complementaria  de l’ ICIO. 
En acabar les obres,  però sense  disposar encara de l’acta  de recepció definitiva de 
les obres ni el  certificat de finalització de l’obres, VIUBE  SA, com a propietari de 
l’obra , presenta a l’Ajuntament, la liquidació definitiva del cost de les obres realitzades, 
als efectes del ICIO, de la que es  dedueix  i acredita :  el cost del sistema d’instal·lació 
del sistema d’aprofitament  energètic, el 15%  de benefici empresarial del contractista   
, el 5%  de despeses generals  i el 1% per despeses de vigilància  i neteja de l’obra i el 
IVA, i  com que li resulta una quantitat al seu favor, demana a l’Ajuntament la seva 
devolució.  
 
Cas B: 
Construcció   d’un  magatzem al Districte de Nou Barris que finalment  no es va  
executar. – VIUBE SA  és propietària d’un solar   de  petita cabuda al Districte de Nou 
Barris , en el que després de fer els estudis pertinents , hi decideix construir  un edifici 
destinat a magatzem i encarrega el projecte i  l’obra a QUATREQUARTS SLU.  En el 
confront est del solar de VIUBE SA  hi ha un solar propietat  de FINQUES GRAPIQUI 
SL  qui sosté  que VIUBE SA  ha ocupat una franja de 20 metres  corresponent a la 
seva finca.  
Després d’haver obtingut la llicencia, QUATREQUARTS SLU demana  a l’Ajuntament 
una prorroga per iniciar l’obra de sis mesos per facilitar que  VIUBE SA  resolgui les 
seves diferencies  amb  FINQUES GRAPIQUI SL .  L’Ajuntament li dona la prorroga 
demanada .  
Finalment, en començar  QAUTREQUARTS SLU a preparar el solar per fer els 
amidaments i poder iniciar les obres,   FINQUES GRAPIQUI SL. Interposa, contra 
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VIUBE SA, una acció  judicial de recuperació de la possessió de la franja ocupada 
motiu pel  qual VIUBE SA desisteix d’executar les obres  contractades a 
QUATREQUARTS  i renuncia a la llicencia, fins a que es resolgui el procediment 
judicial.  
 
Cas C: 
Construcció de la planta  segona d’ un edifici  unifamiliar al Districte de Horta, 
seu empresarial de VIUBE SA .-  VIUBE  SA   contracte  a    professionals  de 
diferents rams de la construcció,   l’edificació  d’una  segona planta  de 90 m2 a l’edifici 
unifamiliar  on l’empresa té la seva seu empresarial.  Considerant que  es tracta d’una 
obra  de poca importància , s’inicia la construcció sense  disposar de llicencia d’obres 
corresponent .  
L’Ajuntament  comunica a VIUBE SA  la paralització de les obres i se li demana que 
tramiti   la llicencia  corresponent.  VIUBE SA   acata l’ordre de l’Ajuntament i para 
l’obra. En  preparar el projecte, hi  decideix   incorporar   un ascensor  i unes obres per 
l’accés i  habitabilitat de discapacitats.  Presentat el projecte corresponent, no demana  
cap bonificació i   obté la llicencia,  paga el ICIO i la taxa de prestació de serveis  
urbanístics. 
Desprès  de  16 mesos, acaba l’obra  i inaugura  la nova seu . Quan ja han passat tres  
anys de la data d’acabament de l’obra, l’Ajuntament de Barcelona  inicia un 
procediment de comprovació i VIUBE SA rep una notificació de l’Ajuntament de 
Barcelona,  comunicant el inici del procediment de comprovació de l’impost i requerint  
la presentació de  una relació de documents dirigits a la determinació del cost real i 
efectiu  de l’obra per efectuar la liquidació definitiva i , en el seu cas, regularitzar la 
quota del impost .  
VIUBE presenta tota la documentació. Front a la proposta de liquidació municipal , 
al·lega que manca el 15%  de benefici empresarial del contractista, el 5%  de 
despeses generals, el  3%  de  Seguretat i Salut de l’obra i el 1% de neteja de l’obra;  
també al·lega que  s’ha de deduir de la base imposable el cost de instal·lació de 
l’ascensor  i els cost de les obres  relatives a l’accés i habitabilitat de discapacitats. 
Com que  de totes les deduccions assenyalades  per VIUBE SA, l’Ajuntament 
únicament dedueix  el  3%  de  Seguretat i Salut de l’obra i el 1% de neteja de l’obra; 
es firma un acte de disconformitat i VIUBE SA presenta al·legacions que li son  
desestimades, deduint el corresponent recurs administratiu en el que al·lega la 
prescripció  del dret de  l’Ajuntament a regularitzar la quota,  i subsidiàriament, la 
necessitat de  deduir de la base imposable  el benefici empresarial i las despeses 
generals  així com la instal·lació de l’ascensor i  la bonificació de la quota  del 90%  de 
l’import  de les obres d’accessibilitat i habilitació de discapacitats. 
 
 

PREGUNTES DEL SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 3: 

1.- En  el cas A, qui és el subjecte passiu de l’ICIO a títol de contribuent?  
A. VIUBE SA   per ser promotor de les obres. 
B. VIUBE SA  per ser propietari del solar  del carrer Llacuna on es fan les obres . 
C. QUATREQUARTS SLU  per ser  el contractista què fa les obres. 
D. VIUBE SA   com a  propietari de les obres. 
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2.-  En el cas A, QUATREQUARTS  SLU   presenta la liquidació provisional  de la 
quota de l’ICIO en règim d’autoliquidació en funció del pressupost visat pel 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,  abans de retirar la llicencia d’obres, això es 
correcte? 

A. Si  perquè  esta previst en la normativa aplicable al impost . 
B. No perquè  la liquidació provisional esta subjecte a comprovació  prèvia per 

part de l’ajuntament.  
C. No es necessària efectuar cap liquidació provisional de l’impost en començar 

l’obra.   
D. No perquè no era una obra subjecte  al impost.   

 
3.-. En el Cas A,  podrà QUATREQUARTS SLU  exigir  a VIUBE SL  la quota 
tributaria satisfeta en concepte d’ICIO?   

A. Si, perquè  QUATREQUARTS SLU  té la condició de substitut del  contribuent. 
B. No perquè l’ ICIO forma part del cost de l’obra  contractada. 
C. Caldrà estar al que estableixi  al respecte el contracte d’obres signats entre 

VIUBE SL  i QUATREQUARTS SLU . 
D. Dependrà  del que digui la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE)  per a cada 

tipus d’obra.   
 

4.- En el cas A, quan QUATREQUARTS  SLU  modifica el projecte de forma que 
es requereix una nova llicència, aquesta modificació genera la Taxa per 
prestació de serveis urbanístics? 

A. Sí perquè es tracta d’una modificació substancial subjecta a una nova llicència. 
B. No perquè ja s’ha  pagat la taxa en l’atorgament de llicencia original. 
C. Depèn del nivell t d’execució de l’obra . 
D. No perquè  es tracta de la mateixa obra .  

 
5.- En el cas A, al demanar QUATREQUARTS  SLU  la modificació  de  la llicencia  
atorgada, el projecte modificat  substancialment generarà  un nou ICIO?  

A. Si, perquè  precisa una nova llicència. 
B. No, perquè en principi  la modificació d’un projecte no està sotmesa a llicència. 
C. Si,  però només si la modificació afecta el cost real i efectiu de la construcció. 
D. d) No, perquè amb la concessió de la llicència inicial,    ja s’havia meritat  tot 

l’impost. 
 

6.- En el cas A,   pot VIUBE SA  deduir-se  del cost de l’obra a efectes del càlcul  
de l’ICIO, el cost del sistema d’instal·lació del sistema d’aprofitament  energètic?  

A. Si  perquè el sistema d’aprofitament energètic estan  exempts de l’ ICIO. 
B. No pot deduir-se el cost total del  sistema d’aprofitament energètic integrat dins 

del projecte constructiu de la llicència atorgada,   sinó que aquest cost formaria 
part de la base imposable de l’ICIO i gaudiria de  diferents beneficis fiscals en 
funció del seu rendiment energètic. 

C. El sistema d’aprofitament energètic, no ha de formar part del projecte 
constructiu en cap cas, per tant, no està subjecte a ICIO. 

D. No  es pot  deduir  el cost del sistema  d’aprofitament energètic ni aplicar la 
bonificació del 95% de la quota de l’ICIO, perquè s’ha de  incorporar a l’obra  
per  prescripció  legal. 
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7.- En el cas A ,  pot  VIUBE SA    deduir-se el benefici empresarial  del 
contractista del 15% del cost de l’obra o el seu import hauria de integrar la base 
imposable  de l’ICIO?  

A. VIUBE SA no podrà deduir-se el benefici empresarial  quant no figuri  
singularitzat el concepte i el import  en les factures o  certificacions d’obra.     

B. VIUBE SA   no podrà deduir-se el benefici empresarial del contractista de la 
base imposable del ICIO perquè el benefici  empresarial  en els contractes 
d’obra  entre privats  no es equiparable al benefici industrial dels contractes 
públics . 

C. VIUBE SA podrà deduir-se el benefici empresarial del contractista, quan ho 
accepti l’Ajuntament.  

D. VIUBE SA  podrà deduir-se el benefici empresarial del contractista  perquè no 
forma part del cost d’execució material de les obres. 
 

8.- En el cas A,  pot VIUBE SA  deduir-se el 5% per despeses generals  del cost 
de l’obra o aquest import hauria de integrar la base imposable  de l’ICIO?  

A. VIUBE SA podrà deduir-se les despeses generals, si figuraven com una partida 
singularitzada en el pressupost presentat amb el projecte d’obres per demanar 
la llicencia . 

B. VIUBE SA podrà deduir-se les despeses generals  perquè  son costos 
indirectes  de l’obra i no formen part del cost d’execució material de les obres. 

C. VIUBE SA  podrà deduir-se el  5% de despeses generals quan ho accepti 
l’Ajuntament.    

D. Les despeses generals integren la base imposable de l’ICIO perquè no es 
poden desglossar de la resta de partides del pressupost del projecte autoritzat. 
 

9.- En el cas A, pot VIUBE SA  deduir-se l’IVA de les factures o certificacions 
pagades o el seu import hauria de integrar la base imposable de l’ICIO ? 

A. VIUBE SA no podrà deduir-se el IVA  perquè es un cost de l’execució material 
de l’obra.     

B. VIUBE SA   podrà deduir-se el IVA al tipus  existent al moment de iniciar l’obra. 
C. VIUBE SA  podrà deduir-se  el IVA perquè  no forma part del cost d’execució 

material de les obres. 
D. VIUBE SA podrà deduir-se el  IVA únicament  de les instal·lacions  i de 

l’estructura. 
 

10.- En el cas A,  quin es el servei de l’Ajuntament de Barcelona competent per 
fer la comprovació  i practicar la liquidació definitiva del ICIO corresponent a la 
obra  de VIUBE SA?  

A. Els serveis d’ Inspecció del  Districte de  Sant Marti. 
B. La Direcció de Serveis Tècnics del Districte de Sant Martí. 
C. La Direcció del Departament d’Obres del Districte de Sant Martí . 
D. La Inspecció  d’Hisenda  municipal del Institut Municipal d’Hisenda.  
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11.- En el cas A,  com  farà l’Ajuntament per determinar el cost real i efectiu de 
l’obra?  

A. La Inspecció d’Hisenda Municipal iniciarà  l’expedient  de comprovació i 
d’investigació per determinar el cost real i efectiu de l’obra  i li ho comunicarà a 
VIUBE SA . 

B. La Direcció del Departament d’Obres  del Districte de  Sant Marti determinarà,  
amb les  dades obrants a  l’expedient d’obres, el cost real i efectiu de l’obra  i li 
donarà trasllat a VIUBE SA  per que faci al·legacions. 

C. La Direcció de Serveis Tècnics del Districte de Sant Marti requerirà a  VIUBE 
SA el certificat de final d’obres  per comprovar  si realment s’ha acabat l’obra i  
determinar el cost real i efectiu de  l’obra. 

D. La Inspecció d’Hisenda Municipal amb les  dades obrants a  l’expedient 
d’obres, determinarà  el cost real i efectiu de l’obra i  la proposta de liquidació 
definitiva, sense més dilació,  i li donarà trasllat a VIUBE SA  per que faci 
al·legacions. 
 

12.- En cas A, de ser requerit VIUBE  SA  perquè aporti l’acta de recepció 
definitiva de les obres i el certificat de finalització de l’obra o altra documentació 
com  la comptabilitat i les certificacions de l’obra, l’assegurança desenal  o 
altres, té l’obligació d’atendre el requeriment?  

A. No perquè ja ha presentat  la seva liquidació definitiva de l’obra. 
B. No perquè la documentació demanda s’ha de requerir a QUATREQUARTS 

SLU i no a VIUBE SA. 
C. No perquè tota aquesta documentació ja es troba a l’expedient d’obres.  
D. Si perquè te l’obligació legal  de fer-ho.   

 
13.-  En el cas B, una vegada obtinguda la llicencia i ingressada la  quota de 
liquidació provisional de l’ICIO, quan VIUBE SA  demana la prorroga del  termini 
d’inici de realització de  l’obres, haurà de  liquidar novament el ICIO   i pagar una 
nova  taxa per  prestació de serveis  urbanístics ?  

A. Si, VIUBE SA   haurà de autoliquidar novament el ICIO i  pagar la  taxa.   
B. No, no haurà de  liquidar novament el ICIO   ni pagar una nova  taxa per  

prestació de serveis  urbanístics. 
C. Únicament,   haurà pagar una nova  taxa per  prestació de serveis  urbanístics 

corresponent a l’atorgament de la prorroga. 
D. No es poden demanar prorrogues una vegada autoliquidat l’ ICIO.   

 
14.- En el cas B, com que finalment  QUATREQUARTS SLU  no  va iniciar l’obra,  
podrà VIUBE SA  demanar  la devolució de l’import pagat en concepte de Taxa 
per prestació de serveis urbanístics? 

A. VIUBE SA  podrà demanar de devolució de la Taxa per prestació de serveis 
urbanístics quan renunciï a la llicencia. 

B. VIUBE SA  no podrà demanar la devolució de la taxa  per prestació de serveis 
urbanístics perquè el fet imposable de la taxa ja s’ha produït amb 
independència  de que es facin o no les obres. 

C. VIUBE SA  podrà  demanar únicament la Taxa per prestació de serveis 
urbanístics  pagada per la prorroga en el seu cas. 

D. VIUBE SA  podrà  demanar únicament la Taxa per prestació de serveis 
urbanístics  pagada per  en l’atorgament de la llicencia en qualsevol moment.  
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15.- En el cas B,  una vegada obtinguda la llicencia i ingressada la  quota de 
liquidació provisional  de l’ICIO, si VIUBE SA  renuncia a efectuar l’obres, s’ha de 
retornar la quota ingressada ?  

A. Amb la renuncia a la llicencia  presentada per VIUBE SA,  l’Ajuntament ha de 
comprovar que no han estat iniciades les obres, ha de deixar sense efecte la 
llicencia atorgada i  retornar a VIUBE SA  la quota pagada.  

B. Amb  la renuncia de la llicencia, la quota provisional passa a definitiva i no es 
retorna.  

C. Amb la renuncia a la llicencia,  es automàtica  la devolució de la quota 
ingressada pel subjecte passiu sense cap acte ulterior per part de l’Ajuntament.    

D. Una vegada atorgada la llicencia, només es pot desistir de la  seva realització 
amb la pèrdua de les quantitats pagades per tots els conceptes. 

 
16.- En el cas B, la quota  pagada per VIUBE SA  en concepte de ICIO per la  
llicencia  a la que ha renunciat, seria  un  ingrés indegut i tindria el tractament  
tributari  comú als ingressos indeguts  ?  

A. No és un ingrés indegut, la quota liquidada provisionalment, passa  a quota 
definitiva si no es fan les obres.  

B. És un ingrés indegut  i se li aplica  allò que disposa l’art. 32 LGT. 
C. Es una devolució derivada   del  sistema de gestió de l’impost  i se li aplica 

l’art.31 LGT. 
D. És  un ingrés improcedent   i se li aplica  allò que disposa l’art. 221 LGT. 

 
17.- En el cas B,  quin seria el termini per a  VIUBE SA per  reclamar  la devolució 
de la quota provisional pagada per l’ICIO, si no hagués estat retornada per 
l’Ajuntament?  

A. 4 anys des de la data de presentació de la renuncia a l’Ajuntament. 
B. 4 anys des de l’endemà de la data de recepció de la renuncia per l’Ajuntament. 
C. 4 anys des de la d’acceptació de la renuncia per part de l’Ajuntament. 
D. 4 anys des de la data des de l’endemà de la data  d’acceptació de la renuncia 

per part de l’Ajuntament. 
 
18.- En el cas B,  l’Ajuntament hauria de retornar  a  VIUBE SA,  el import de la 
quota principal  amb interessos de  demora ? 

A. No ja que ha renunciat a la llicencia.  
B. L’administració esta exempta del pagament al subjecte passiu d’interessos  de 

demora en les devolucions en aplicació de la normativa d’aquest impost.  
C. Si, quan passen més de sis mesos des de la data de sol·licitud de devolució.   
D. Si,  quan passen més de tres mesos des de la data de sol·licitud de devolució.  

  
19.- En el cas C, VIUBE SA pot deduir-se el 15%  de benefici  empresarial  com 
pretén? 

A. Si  perquè es el promotor de l’obra. 
B. Si perquè es el propietari de l’obra.  
C. No perquè es el promotor constructor.  
D. Podrà deduir-se el benefici empresarial en tot cas perquè aquest no s’integra a 

la base imposable de l’ICIO al no formar part del cost d’execució material de les 
obres. 

 
 
 
 



 

26 
 

20.- En el cas C, VIUBE SA pot deduir-se  el 5%  de despeses generals  com 
pretén? 

A. Si  perquè es el promotor de l’obra. 
B. Si perquè es el propietari de l’obra.  
C. No perquè es el promotor constructor.  
D. Si podrà deduir-se el benefici empresarial en tot cas perquè aquest no s’integra 

a la base imposable de l’ICIO al no formar part del cost d’execució material de 
les obres. 
 

21.- En el cas C, actua correctament l’Ajuntament acceptant la deducció a 
efectes de determinar la base imposable de les despeses  de neteja  de l’obra i 
seguretat i salut? 

A. Si  perquè VIUBE  SA és el promotor de l’obra. 
B. Si perquè VIUBE SA  es el propietari de l’obra.  
C. No perquè  són despeses de l’obra i han de comptar als efectes de determinar 

el cost real i efectiu de l’obra.   
D. Si  perquè  no s’integra a la base imposable de l’ICIO al no formar part del cost 

d’execució material de les obres. 
 

22.- En el cas C, té raó VIUBE SA quan sosté que  s’ha de deduir de la base 
imposable  el cost de la instal·lació de l’ascensor? 

A. Si perquè  es una instal·lació independent de l’obra. 
B. Si perquè  l’ascensor es un element separable de l’obra. 
C. Si perquè es un  element  construït per un tercer fora de l’obra . 
D. No  perquè l’ascensor  es un element inherent a la mateixa obra i al projecte.  

  
23.- En el cas C,  si VIUBE SA hagués  incorporat la instal·lació de l’ascensor en 
el projecte d’actuació  de mesures per l’accessibilitat i habilitat de discapacitats 
podria haver gaudit d’algun benefici fiscal?  

A. No perquè  es un element inherent a l’obra. 
B. Si, hauria estat exempt el cost de l’ascensor.  
C. Si, hauria estat  bonificat  el 90% del cost de l’ascensor. 
D. No calia incorporar-lo al projecte d’actuació  de mesures per l’accessibilitat i 

habilitat de discapacitats  perquè no  forma part del cost  efectiu de l’obra.   
 
24.- En el cas C, per poder gaudir de la bonificació relativa al projecte d’actuació  
de mesures per l’accessibilitat i habilitat de discapacitats, que havia  de fer 
VIUBE SA?  

A. Esperar a acabar les obres i demanar la bonificació quan  disposes de l’acta de 
finalització de les obres. 

B. Demanar la bonificació quan va demanar  la llicencia . 
C. No calia que VIUBE  SA  demanes res, l’Ajuntament  ha d’aplicar  la bonificació  

d’ofici  en veure que no es tracta  d’una construcció de caràctrer general  ni  
d’una actuació  legalment obligatòria. 

D. No cal que ho demani, pot aplicar  la  bonificació  en l’autoliquidació  
provisional.  
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25.- En el cas C, es correcte que VIUBE presenti al·legacions a l’acta de 
disconformitat? 

A. No perquè  contra l’acta de disconformitat únicament es pot deduir recurs de 
reposició  davant  de la Inspecció  d’Hisenda municipal.  

B. Si perquè  la liquidació del impost es produeix amb posterioritat a l’acta de 
disconformitat. 

C. No perquè contra l’acta de disconformitat  únicament es pot deduir recurs 
d’alçada. 

D. No perquè  contra l’acta de disconformitat únicament es pot deduir recurs  
econòmic administratiu. 

 
 
PREGUNTES DE RESERVA DEL SUPÒSIT PRÀCTIC NÚM. 3: 

26.-  En el cas C,   quin recurs pot presentar VIUBE SA  contra la liquidació del 
ICIO? 

A. Recurs d’alçada.   
B. Recurs contenciós administratiu.   
C. Recurs  econòmic administratiu. 
D. Recurs de reposició.  

 
27.- En el cas C,  VIUBE SA pot deixar de pagar el deute tributari a  l’haver 
interposat el recurs administratiu?  

A. Si perquè la interposició del recurs té efectes suspensius. 
B. Si perquè ho acorda el Consell Tributari al rebre el recurs. 
C. No en cap cas. 
D. No  excepte que demani la suspensió expressament i   garanteix el deute 

tributari.   
 

28.- En el cas C,  pot l’Ajuntament resoldre el recurs de VIUBE SA sense el  previ 
dictamen del Consell Tributari ? 

A. Si quan ha passat el termini de 6 mesos des de la remissió de l’expedient al 
Consell Tributari.  

B. Si quan ha passat el termini de 2 mesos des de la remissió de l’expedient al 
Consell Tributari.  

C. Sí,  si ha passat el termini de 3 mesos des de la remissió de l’expedient al 
Consell Tributari.  

D. No pot resoldre sense el previ dictamen del Consell Tributari .  
 

29.- En el cas C, si VIUBE SA vol reclamar  davant la falta del silenci de 
l’administració, que pot fer?   

A. Deduir recurs contenciós administratiu abans de que passin sis mesos  des de 
la interposició del recurs administratiu.  

B. Esperar  a que  es produeixi  la resolució expressa de l’Ajuntament i deduir 
recurs contenciós administratiu en qualsevol moment fins la resolució  expressa 
es produeixi o dins dels  dos mesos des de  la  recepció de la notificació de la 
resolució.  

C. Presentar una queixa al Consell Tributari. 
D. Deduir recurs econòmic administratiu davant del Tribunal Econòmic 

Administratiu Central (TEAC) . 
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30.- En el cas C,  tindria efectes suspensius la interposició  del recurs 
contenciós administratiu ? 

A. No té mai  efectes suspensius . 
B. S’ ha de demanar una mesura cautelar  de suspensió judicialment. 
C. No cal demanar la mesura cautelar si  s’ha suspès en via administrativa.  
D. No cal demanar la  mesura cautelar si en via administrativa es va presenatr un 

aval.  
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SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO  4 
 

L’Ajuntament de Barcelona està redactant una modificació del Pla General Metropolità 

de 1976 (MPGM) en un àmbit del sòl urbà del municipi. El contingut de la modificació 

del planejament general abasta:  

Àmbit A: 

 Els terrenys corresponents a una antiga fàbrica i un conjunt de tallers, de 

15.000 m2 de superfície, actualment qualificats com a zona industrial, que han 

cessat en la seva activitat i que són tots de titularitat privada; en aquest àmbit hi 

ha també dos habitatges construïts abans de la qualificació del sòl com a 

industrial. 

 Els terrenys de 1.000 m2 de superfície, qualificats com a equipament públic de 

tipus assistencial que encara no s’ha executat, obtinguts fa tres anys per 

l’Ajuntament per expropiació. 

Es preveu ordenar de forma conjunta tots aquests terrenys i destinar-los a ús 

d’habitatge amb les dotacions de sistemes corresponents. L’edificabilitat seria de 

20.000m2 de sostre. Es preveu que la modificació del planejament delimiti un polígon 

d’actuació urbanística i que l’actuació es gestioni mitjançant el sistema de 

reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 

Cal dotar aquests terrenys d’una nova estructura urbana amb la previsió dels carrers, 

zones verdes i equipaments que siguin necessaris.  

Àmbit B: 

Així mateix, es planteja un ajust de l’ordenació que afectaria a 10 parcel·les edificades, 

qualificades com a zona de casc antic, destinades a habitatge, immediates als terrenys 

de l’àmbit A, que donen front a un carrer urbanitzat fa ja molts anys que condueix als 

terrenys de l’antiga fàbrica. Es preveu donar una major alçada a l’edificació permetent 

edificar una planta més a les parcel·les esmentades, la qual cosa comporta el 

corresponent increment de l’edificabilitat, d’aproximadament 200 m2 de sostre per a 

cada parcel.la, perquè harmonitzin millor amb les alçades dels altres trams del carrer.  

La modificació del planejament inclou els dos àmbits A i B, cadascú amb un tractament 

diferenciat. 

Mentre està en elaboració aquesta modificació de planejament, l’Ajuntament, el dia 29 

de març de 2019 (anunci publicat al BOP el dia 5 d’abril), ha acordat la suspensió de 

l’atorgament de llicències urbanístiques a l’àmbit A per evitar la instal·lació de nous 

tallers i altres activitats en el sòl actualment qualificat com a zona industrial.  

Dins l’àmbit A es donen les situacions següents:  

 El titular de la parcel·la 1, qualificada com a zona industrial, va sol·licitar un 

certificat d’aprofitament urbanístic que va ser lliurat per l’Ajuntament el dia 1 de 
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desembre de 2018, del qual resulta que la parcel·la és edificable amb destí als 

usos industrials propis de la qualificació i es pot obtenir llicència d’edificació. 

 

 El titular de la parcel·la 2, qualificada com a zona industrial, va sol·licitar 

llicència d'obres el dia 2 de novembre de 2018 i a la data de l'acord de 

suspensió no s'ha resolt l'expedient de llicència. No s’ha notificat cap 

deficiència en el projecte o la sol·licitud  

*es parteix de la base que el procediment no s’ha interromput ni suspès i són 

d’aplicació els terminis legals de resolució legalment determinats. 

 

 A la parcel·la 3, qualificada com a zona industrial, per resolució de la tinent 

d’Alcaldia del dia 10 de març de 2019, dictada en exercici de les facultats 

delegades per l’Alcaldia, s’ha atorgat una llicència d’edificació per construir una 

nova nau industrial. 
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PREGUNTES DEL SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 4: 

1. L’aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità 

(MPGM) a la que  fa referència el supòsit que abasta els àmbits A i B 

correspon a:  

A.  La comissió del Consell Municipal de l’Ajuntament competent. 

B. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 

C.  La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona 

D. El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

2. L’aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità 

(MPGM) a que fa referència el supòsit que abasta els àmbits A i B: 

A. S’ha d’aprovar per la majoria absoluta del nombre legal de membres de 

la corporació. 

B. Correspon al Plenari del Consell Municipal, però el Reglament 

Orgànica pot preveure que correspongui a la Comissió del Consell 

Municipal. 

C. S’ha d’adoptar en el termini de dos mesos de l’acabament de la 

informació pública. 

D. S’ha d’aprovar per majoria dels membres de la corporació. 

 

3. En la tramitació de la modificació del Pla General Metropolità (MPGM) a 

què fa referència el supòsit, els informes als organismes afectats per 

raó de les seves competències sectorials, en cas de haver de demanar-

los, s’han de sol·licitar: 

A. En la fase d’actuacions preparatòries. 

B. Simultàniament a la informació pública. 

C. Abans de l’aprovació inicial. 

D. No està determinat de forma expressa. 

 

4. L’aprovació definitiva de la modificació del Pla General Metropolità 

(MPGM) a què fa referència el supòsit que abasta els àmbits A i B 

correspon a:  

A.  La Subcomissió d’urbanisme del municipi de Barcelona. 

B.  El Plenari del Consell Municipal, si no hi ha al·legacions. 

C. El conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme. 

D. Al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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5. En l’àmbit A, els terrenys destinats a sistemes que haurà de preveure la 

modificació del Pla General Metropolità (MPGM) com a mínim són: 

Assenyala dues respostes: 

A. Els que determini el propi planejament de forma justificada, atès que 

legislació urbanística no defineix mínims. 

B. Unes reserves mínimes de zones verdes, espais lliures públics i 

equipaments públics de 3.000 m2 atès que es preveu una edificabilitat 

20.000m2 de sostre destinada a ús d’habitatge. 

C. Una reserva mínima de 22.5 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre 

residencial per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments 

públics. 

D. De la reserva mínima, s’han de destinar com a mínim 15 m2 de sòl per 

cada 100 m2 de sostre residencial per a zones verdes i espais lliures 

públics. 

 

6. De quina forma obtindrà l’Ajuntament els terrenys destinats a sistemes 

que concreti la modificació del Pla General Metropolità (MPGM)? 

A. Amb la resolució corresponent del Jurat d’Expropiació. 

B. Quan l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació adquireixi 

fermesa en via administrativa. 

C. En el moment de la inscripció en el Registre de la Propietat del projecte 

de reparcel·lació. 

D. Quan els propietaris atorguin l’escriptura de cessió gratuïta. 

 

7. Una vegada vigent la modificació del Pla General Metropolità (MPGM) a 

que fa referència el supòsit, tindrà dret l’Ajuntament a l’obtenció per 

cessió gratuïta de terrenys amb aprofitament urbanístic? Assenyala 

dues respostes: 

A. No, atès que el sòl industrial té la condició de sòl urbà consolidat. 

B. Sí, atès que delimita d’un polígon d’actuació que té per objecte 

executar una actuació de reordenació general d’un àmbit i 

transformació d’usos. 

C. Sí, te dret a la cessió del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament 

urbanístic. 

D. Sí, te dret a la cessió del sòl corresponent al 15% de l’aprofitament 

urbanístic. 

 

8. La cessió de sòl amb aprofitament, en el cas que sigui procedent en el 

supòsit de la modificació del Pla General Metropolità (MPGM)... 

Assenyala dues respostes: 

A. Ha de ser obligatòriament en terrenys destinats a habitatge protegit.  

B. Es pot fer, en tot cas, mitjançant l’equivalent en metàl·lic. 

C. Es pot fer en alguns casos en terrenys fora de l’àmbit. 

D. Es pot fer en sòls de les diferents zones de l’àmbit. 
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9. El sòl ara qualificat com a zona industrial en l’àmbit A que es vol 

transformar, quan s’hagi aprovat la modificació del Pla General 

Metropolità (MPGM) serà un sòl urbà:  

A. Consolidat.  

B. No consolidat. 

C. Urbanitzable. 

D. Reurbanitzable. 

 

10. És necessari legalment que l’àmbit A es desenvolupi mitjançant un 

altre o altres instruments de planejament, a més de la modificació del 

Pla General Metropolità (MPGM)? 

A. No, la modificació del Pla General Metropolità pot incorporar l’ordenació 

detallada de l’àmbit. 

B. Sí, és necessari un pla de millora urbana. 

C. Sí, es necessari un pla de millora urbana i un pla especial urbanístic pel 

sòl destinat a equipament. 

D. No, perquè es traca d’ordenar un àmbit de sòl urbà consolidat. 

 

11. El polígon d’actuació que delimita la modificació del Pla General 

Metropolità a què fa referència el supòsit es podrà modificar en el 

futur? 

A. Sí, mitjançant una nova modificació del Pla General Metropolità, 

necessàriament. 

B. Sí, mitjançant un pla de millora urbana. 

C. Sí, seguint el procediment de tramitació dels instruments de gestió 

urbanística. 

D. Només quan es revisi el Pla General Metropolità. 

 

12. Hi ha alguna obligació legal de preveure habitatge de protecció pública 

en el cas A de la modificació del Pla General Metropolità? 

A. S’ha de reservar com a mínim un 30% de l’edificabilitat destinada a 

habitatge per a habitatges amb algun tipus de protecció pública, 20% 

de règim general o especial i un 10% de règim concertat, i, a més, un 

5% per habitatge dotacional. 

B. S’ha de reservar com a mínim un 30% per a habitatges amb algun tipus 

de protecció pública, del règim que determini la modificació de 

planejament. 

C. S’ha de reservar un mínim del 20% per a habitatges amb algun tipus de 

protecció pública; la modificació de planejament pot incrementar aquest 

percentatge. 

D. S’ha de reservar com a mínim el sòl corresponent al 30% del sostre 

que es qualifiqui per a ús residencial de nova implantació per a 

habitatges amb algun tipus de protecció pública, del qual, un 20%, com 

a mínim, s’ha de destinar a habitatge amb protecció oficial de règim 

general o especial. 
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13. Els sòls que la modificació del Pla General Metropolità a què fa 

referència el supòsit destini a habitatge de protecció pública, han de 

ser de titularitat pública? 

A. No necessàriament. 

B. Sí, perquè tenen la naturalesa de sistemes generals. 

C. Sí, perquè corresponen al sistema d’habitatges dotacionals. 

D. Sí, perquè s’incorporen per cessió al domini públic municipal. 

 

14. En la tramitació de la modificació del Pla General Metropolità a què fa 

referència el supòsit, han de ser notificats expressament els propietaris 

afectats inclosos dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística? 

A. Sí, perquè així ho preveu l’article 119 del Text refós de la llei 

d’urbanisme que regula la tramitació dels instruments de gestió.  

B. No, perquè el polígon d’actuació ve delimitat en la modificació del Pla 

General Metropolità. 

C. No, però cal notificar als propietaris del polígon els acords i resolucions 

d’aprovació. 

D. Sí, perquè en la tramitació dels instruments de planejament cal notificar 

en tot cas els propietaris afectats.  

 

15.  En la modificació del Pla General Metropolità a què fa referència el 

supòsit, ha de contribuir l’Ajuntament a les despeses d’urbanització? 

Assenyala dues respostes 

A. No ha de contribuir a les despeses d’urbanització corresponents als 

terrenys que li siguin cedits en aplicació del deure de cessió del 

percentatge d’aprofitament  

B. No ha de contribuir en cap cas a les despeses d’urbanització. 

C. Ha de contribuir a les despeses d’urbanització com un propietari més 

per raó dels terrenys expropiats com a equipament assistencial que li 

donen dret a aprofitament. 

D. Ha de contribuir com un propietari més d’acord amb la superfície dels 

terrenys que li siguin adjudicats en la reparcel·lació. 
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16. Els propietaris i altres ocupants de les finques incloses en l’àmbit A de 

la modificació del Pla General Metropolità a executar mitjançant el 

sistema de reparcel·lació per cooperació, tenen dret de reallotjament? 

Assenyala dues respostes 

A. Sí, en cas de ser ocupants legals d’un habitatge, que sigui la seva 

residència habitual, sempre que compleixin les condicions exigides per 

la legislació protectora i que sigui el seu domicili habitual abans de 

l’aprovació inicial de la modificació del planejament. 

B. Sí, en cas de ser ocupants amb o sense títol d’un habitatge, que sigui 

residència habitual. 

C. No el tenen, si el projecte de reparcel·lació els adjudica aprofitament 

urbanístic o una indemnització substitutòria equivalent o superior a una 

edificabilitat residencial en règim lliure, sense urbanitzar, superior al 

doble de la superfície màxima establerta per la legislació en matèria 

d’habitatge de protecció pública. 

D. Sí, en cas de ser ocupants legals d’un habitatge, que sigui el seu 

domicili abans de l’aprovació inicial de la modificació del planejament, o 

ocupants legals d’un local també abans de l’aprovació inicial de la 

modificació del planejament. 

 

17. Qui s’hauria de fer càrrec de les despeses corresponents al dret de 

reallotjament, en cas que aquest correspongui, en l’àmbit de la 

modificació del Pla General Metropolità a què fa referència el supòsit? 

A. L’administració actuant. 

B. La Junta de compensació. 

C. La comunitat reparcel·latòria. 

D. Els propietaris de les finques arrendades. 

 

18. Els titulars de les activitats ubicades en sòl industrial corresponent al 

cas A de la modificació del Pla General Metropolità, tenen dret a 

reallotjament en l’àmbit o en àmbits propers?  

A. Sí, dins l’àmbit, sempre que sigui compatible l’activitat amb els nous 

usos d’habitatge. 

B. Sí, tenen dret de reallotjament en condicions equivalents als ocupants 

legals dels habitatges. 

C. No tenen dret a reallotjament. 

D. Només si són també propietaris de l’edificació on se situa l’activitat. 
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19. Com afecta la suspensió de l’atorgament de llicències acordada els 

drets derivats del certificat d’aprofitament urbanístic obtingut en 

relació a la parcel·la 1 del supòsit?  

A.  No els afecta, sempre que la llicència sigui sol·licitada dins del termini 

de sis mesos de la notificació del certificat, d’acord amb les condicions 

establertes en el mateix, és a dir amb destinació als usos industrials. 

B. No els afecta, sempre que la llicència sigui sol·licitada dins del termini 

de tres mesos de la vigència del certificat, d’acord amb les condicions 

establertes en el mateix, és a dir amb destinació als usos industrials. 

C. El dret a presentar la sol·licitud de llicència d’acord amb les condicions 

del certificat no es veu afectat per la suspensió potestativa, en 

qualsevol moment que la presenti. 

D. La suspensió impedeix la tramitació de la llicència, encara que es 

disposi d’un certificat urbanístic vigent. 

 

20. Com incideix la suspensió de l’atorgament de llicències sobre la 

llicència sol·licitada el dia 2 de novembre de 2018 corresponent a la 

parcel.la 2 del supòsit, tenint en consideració que no s’ha notificat cap 

resolució a la data de l’acord de suspensió de 29 de març de 2019 

(publicat el 5 de abril)?  

A. No li afectaria la suspensió perquè en el moment de la suspensió s’ha 

exhaurit el termini de resolució i els procediments de llicències d’obres 

amb terminis de resolució esgotats amb anterioritat a l’entrada en vigor 

de l’acord de suspensió potestativa de llicència s’han de resoldre de 

conformitat amb la normativa vigent al moment de produir-se els 

efectes de la manca de resolució expressa. 

B. L'acord de suspensió afecta totes les llicències en tràmit, amb 

independència de la data de sol·licitud. 

C. Només li afectaria l'acord de suspensió, si no tingués un certificat de 

règim urbanístic vigent. 

D. No li afectaria, perquè en el moment de la suspensió s’ha exhaurit el 

termini de resolució i, per tant, s’ha produït l’atorgament de la llicència 

per silenci positiu. 

 

21. Quin és el termini de resolució del procediment de la llicència 

sol·licitada el 2 de novembre del 2018 corresponent a la parcel·la 2 del 

supòsit, en el benentès que estigui subjecta al procediment general i 

no requereixi informe preceptiu en matèria de prevenció d’incendis o 

del servei competent en matèria de patrimoni arquitectònic històric 

artístic? 

A. El termini de resolució de totes les llicències és de quatre mesos, amb 

independència de si es requereixen informes preceptius. 

B. El termini de resolució és de tres mesos. 

C. El termini de resolució és de tres mesos, sens perjudici de les 

pròrrogues que pot adoptar l’administració de forma motivada. 

D. El termini de resolució és de dos mesos. 
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22. Com incideix la suspensió de l’atorgament de llicències sobre la 

llicència concedida en la parcel·la 3 del supòsit?  

A. No l’afecta la suspensió, ja que la suspensió de l'atorgament de 

llicències no habilita per deixar sense efecte, suspendre o revisar d’ofici 

les llicències ja atorgades. 

B. Es podrà deixar sense efecte la llicència concedida si les obres no 

s'han iniciat. 

C. L’afectarà la suspensió però caldrà indemnitzar al titular pel lucre 

cessant. 

D. Cal iniciar un procediment de revocació de la llicència. 

 

23. Quins recursos es podrien interposar contra la resolució de 10 de març 

de 2019 de la tinenta d’Alcaldia per la qual es va atorgar la llicència a la 

parcel·la 3 del cas? Assenyala dues respostes 

A. Recurs contenciós administratiu directament. 

B. Recurs de reposició. 

C. Recurs d’alçada davant l’Alcaldia. 

D. Recurs d’alçada davant el Plenari del Consell Municipal. 

 

24. El fet que no s’hagi notificat cap resolució sobre la llicència sol·licitada 

el dia 2 de novembre de 2018 relativa a la parcel·la 2 en el moment de la 

publicació de l’acord de suspensió de llicències, quins efectes te? 

A. Atès que no s’han notificat cap resolució la tramitació està afectada per 

la suspensió de llicències. 

B. Atès que s’ha exhaurit el termini de resolució s’ha produït un supòsit en 

què es pot entendre desestimada la sol·licitud formulada atès que el 

règim del silenci és negatiu. 

C. La llicència s’ha d’entendre atorgada per silenci positiu, i es podrà 

sol·licitar el certificat acreditatiu corresponent. 

D. No s’ha exhaurit el termini de resolució, per tant la tramitació està 

afectada per la suspensió de llicències i s’haurà de resoldre l’expedient 

d’acord amb el nou planejament que s’aprovi. 

 

25. L’actuació que preveu la modificació del Pla General Metropolità al cas 

B que permet incrementar una planta als edificis existents, cóm es 

conceptua urbanísticament?  

A. Es una actuació aïllada. 

B. Es una actuació de rehabilitació. 

C. Es una actuació de reforma. 

D. Es una actuació de transformació urbanística de dotació. 
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PREGUNTES DE RESERVA DEL SUPÒSIT PRÀCTIC NÚM. 4: 

26. En cas que el dret de reallotjament dels arrendataris sigui procedent en 

l’àmbit de la modificació del Pla General Metropolità del supòsit, que 

comporta: 

A. Que el titular del dret de reallotjament pot escollir entre l’adjudicació 

d’un pis en propietat o continuar en règim d’arrendament. 

B. Que el reallotjament s’ha de fer efectiu en règim d’arrendament, amb 

un mínim de 10 anys de durada. 

C. Que el reallotjament s’ha de fer efectiu en règim d’arrendament amb 

renda equivalent a la que pagaven i pròrroga forçosa. 

D. Que el reallotjament s’ha d fer en règim d’arrendament amb una durada 

coincident amb el termini que restés de vigència del seu títol originari i 

en les condicions que estableixi la normativa d’habitatge, llevat acord 

entre les parts. 

 

27. La modificació del Pla General Metropolità, a què fa referència el 

supòsit, pot modificar la qualificació urbanística del sòl destinat 

actualment a equipament assistencial i canviar la seva localització? 

A. Si, però ha de mantenir la superfície, funcionalitat i garantir la titularitat 

pública dels nous sòls . 

B. Sí, però sempre que mantingui la mateixa superfície actualment 

destinada a equipament assistencial. 

C. Sí, però requereix un informe favorable de la Comissió Jurídica 

Assessora. 

D. Només si es preveu destinar el sòl a zona verda o espai lliure. 

 

28. Quin percentatge de superfície de l’àmbit A ha de destinar la 

modificació del Pla General Metropolità (MPGM) a sòl d’aprofitament 

privat, com a mínim? 

A. Un 50% de l’àmbit planificat. 

B. Un 60% de l’àmbit planificat. 

C. Un 50% de l’àmbit, exclosos els vials previstos. 

D. La legislació urbanística no preveu mínims. 
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29. En cas que no s’hagués notificat per l’Ajuntament el certificat 

d'aprofitament urbanístic sol·licitat per a la parcel·la 1 del supòsit, es 

podria haver sol·licitat i tramitat en aquesta parcel·la una llicència 

ajustada a l’ordenament urbanístic vigent en el moment de la sol·licitud 

del certificat, estant ja vigent la suspensió de l’atorgament de 

llicències? 

A. La manca de notificació del certificat de règim urbanístic té els efectes 

de silenci negatiu i, per tant, li afecta la suspensió de llicències. 

B. La manca de notificació del certificat d'aprofitament urbanístic, 

transcorregut el termini d'un mes des de la seva sol·licitud, no afectaria 

a la llicència sol·licitada dins el termini de sis mesos comptats des de la 

finalització del referit termini d’un mes, i ajustada a l’ordenament vigent 

en el moment de la sol·licitud del certificat.  

C. La manca de notificació del certificat d'aprofitament urbanístic, 

transcorregut el termini d'un mes des de la seva sol·licitud, no afecta a 

les llicencies sol·licitades dins el termini de sis mesos comptats des de 

la finalització del referit termini d’un mes, i ajustades a l’ordenament 

vigent en el moment de la sol·licitud del certificat, excepte que el nou 

planejament contempli la destinació del sòl a zones verdes o espais 

lliures. 

D. Si el certificat no s’ha notificat no té cap efecte, però és un supòsit de 

responsabilitat administrativa. 

 

30. Quins deures urbanístics comporta l’actuació que es preveu a l’àmbit B 

de la modificació del Pla General Metropolità. Assenyala dues 

respostes 

A. Rehabilitar l’edifici existent i edificar la nova planta permesa dins el 

termini establert pel planejament  

B. Les cessió de sòl amb aprofitament corresponent a la totalitat de 

l’aprofitament de la parcel·la que determina el planejament. 

C. Les cessions corresponent a les majors reserves per a zones verdes, 

per espais lliures i per equipaments en proporció a l’increment 

d’edificabilitat . 

D. La cessió de sòl amb aprofitament corresponent a l’increment 

d’aprofitament que genera l’increment d’edificabilitat determinat per la 

nova planta. 
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SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO  5 
 
 

Una de les novetats de l’actual normativa sobre protecció de dades (Llei Orgànica 
3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
així com el Reglament europeu 2016/679) va ser la creació de la figura del delegat de 
protecció de dades, amb caràcter obligatori als ens locals i l’Ajuntament decideix que 
aquests funcions es duran a terme amb personal propi, concretament amb personal 
funcionari a través de la creació de l’Oficina de la normativa de regulació.  
 
PREGUNTES DEL SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 5: 

1.- La Direcció d’Organització està preparant la modificació de l’organigrama 
municipal per incloure-hi l’Oficina del Delegat de Protecció de dades i drets 
digitals,  et demanen que informis si cal modificar la relació de llocs de treball 
(RLT) per  crear la figura  del Delegat/da de Protecció de Dades i drets digitals: 

A. No, perquè és únicament cal  modificar l’organigrama. 
B. No perquè el que cal és  aprovar  una pla d’ocupació.   
C. No, perquè  es pot assignar als llocs de treball existents a la RLT. 
D. Sí, perquè és un lloc de nova creació. 

 
2.- Cal dur a terme algun tipus de negociació col•lectiva de la relació de llocs de 
treball amb la part sindical? 

A. No. No és preceptiva la negociació col•lectiva ja que es tracta d’una figura 
imposada per llei. 

B. No. No s’ha d’obrir una fase de negociació col•lectiva però hi ha obligació 
d’informar-ne als representants de personal. 

C. Sí. S’ha de negociar amb les seccions sindicals. 
D. Sí. S’ha de negociar en la mesa de negociació. 

 
3.- L’expedient administratiu de modificació de la relació de llocs de treball  per 
incorporar la Oficina de protecció de Dades i drets digitals ,  es prepara 
incorporant els documents i informes preceptius  i s’ha d’informar  quin és 
l’òrgan competent per a  la seva aprovació, i dius que: 

A. És la Gerència de Recursos.   
B. És l’Alcaldia. 
C. És la Comissió de Govern. 
D. És el  Consell plenari municipal. 

 
4.- Per a cobrir el lloc de Cap de l’Oficina s’obre un procediment de provisió del 
lloc mitjançant lliure designació pel Subgrup A1,  nivell 30, no obert a mobilitat 
interadministrativa i es presenten els següents aspirants: 

•Sra. Olga Roc Boronat  que és  funcionària de carrera de l’Ajuntament de 
Barcelona, tècnica superior en dret, subgrup A1 i disposa d’un certificat 
de capacitació de Delegat de Protecció de Dades.  
•Sr. Sebastià Estany Gras que és funcionari de carrera de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat,  tècnic superior en arquitectura d’administració 
general, subgrup A1 i disposa d’un curs en Protecció de Dades i està 
prestant serveis a l’esmentat Ajuntament de l’Hospitalet. 
•Sr. Mateu Olivé Rasi que és treballador de l’empresa consultora 
FAQsTEC, categoria informàtic junior i disposa d’un certificat de 
capacitació de Delegat de Protecció de Dades. 
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El Departament de selecció demana si totes les persones presentades poden 
participar en el procediment convocat i dius:   

A. Que tots tres aspirants poden participar-hi . 
B. Que tant la Sra. Olga Roc Boronat com el Sr. Sebastià Estany Gras poden 

participar-hi. 
C. Que únicament pot participar-hi la Sra. Olga Roc Boronat.  
D. Que cap dels tres aspirants poden participar. 

 
5.- Finalment en data 1 de juliol de 2019 és nomenada la Sra. Olga Roc Boronat 
que ocupava des de  fa més de dos anys , el  lloc de Cap del Departament de  
Serveis Jurídics  del Institut Municipal de Informàtica (amb nivell de complement 
destinació 26)  i el grau personal consolidat de nivell 26.  La Sra. Olga Roc 
Boronat consulta quin import de complement de destinació percebrà en la 
nòmina de juliol 2019,i la resposta és: 

A. El que correspon al nivell 26. 
B. El que li correspon al seu grau consolidat . 
C. El que li correspondria a un lloc 28  mentre tant no consolidi  aquest  nivell. 
D. El  complement assignat al  lloc  que ocupa. 

 
6.- La Sra. Olga Roc Boronat també et pregunta quan consolidarà el grau 30. Li 
respons que: 

A. No el podrà consolidar atès que el lloc no l’ha obtingut per concurs. 
B. En data 10 de setembre de 2020.  
C. En data 10 de setembre de 2022. 
D. En data 10 de setembre de 2024 

 
7.- La Sra. Olga Roc Boronat presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona des de 
15 d’abril del 2000. Et pregunta quants dies d’assumptes particulars disposa? 

A. 6 dies, en el cas que l’Ajuntament hagi establert els dies addicionals previstos a 
l’EBEP. 

B. 8 dies, en el cas que l’Ajuntament hagi establert els dies addicionals previstos a 
l’EBEP. 

C. 9 dies, en el cas que l’Ajuntament hagi establert els dies addicionals previstos a 
l’EBEP. 

D. 10 dies, en el cas que l’Ajuntament hagi establert els dies addicionals previstos 
a l’EBEP. 

 
8.- Resulta urgent  cobrir la vacant  de Cap del Departament de Serveis Jurídics 
del Institut Municipal d’Informàtica, causada pel nomenament de la Sra. Roc 
Boronat , es  nomena per encàrrec de funcions a lletrada  del Departament 
d’Administració Sra. Gertrudis Serret Boet, qui té una criatura i inicia el de 
permís de naixement per a la mare biològica. El Departament de formació 
convoca un curs de gestió de conflictes i ella presenta una sol•licitud per 
participar-hi. Podria participar-hi? 

A. Pot participar-hi i no se la pot excloure per cap motiu ja que constituiria un 
motiu de discriminació per raó de gènere. 

B. Podrà participar-hi si ja ha finalitzat el període de descans obligatori (les sis 
setmanes immediatament posteriors al part) 

C. Podrà participar-hi únicament si el curs s’imparteix quan la Sra. Osuna s’hagi 
incorporat al seu lloc de treball després de la maternitat. 

D. No podrà participar-hi perquè ocupa el lloc mitjançant un encàrrec de funcions . 
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9.- La parella de la Sra. Serret , i progenitor del fill nascut, també és empleat a 
l’Ajuntament de Barcelona, i vol gaudir del “permís del progenitor diferent de la 
mare biològica” per naixement i et pregunta com pot distribuir-ne el gaudi. La 
resposta en aquest any 2019 és que: 

A. És un permís amb una durada 16 setmanes de les quals les 6 immediatament 
posteriors al fet causant seran de descans obligatori. 

B. És un permís amb una durada 8 setmanes de les quals les 2 immediatament 
posteriors al fet causant seran de descans obligatori. 

C. És un permís amb una durada 8 setmanes que haurà de gaudir 
transcorregudes les sis primeres de descans obligatori de la mare biològica 

D. És un permís amb una durada 16 setmanes que haurà de gaudir 
transcorregudes les sis primeres de descans obligatori de la mare biològica 

 
10.- A conseqüència de l’augment de la família, la Sra. Serret ha canviat de pis 
dins la ciutat de Barcelona , i et pregunta també d’acord amb l’Estatut de 
l’Empleat Públic quants dies de permís té?   

A. Un dia 
B. Dos dies 
C. Tres dies 
D. Quatre dies       

 
11.- Continuant amb la necessitat d’incorporar personal a l’Oficina de protecció 
de dades,  pregunten com es pot cobrir, de forma temporal i urgent, una plaça de 
Tècnic/a superior en informàtica, tenint en compte que es tracta d’un lloc de 
treball base, dius que : Assenyala dues respostes: 

A. Mitjançant el nomenament com a funcionari interí de la persona que consti 
millor posicionada en la borsa d’informàtics de l’Ajuntament de Barcelona 

B. Mitjançant un  contracte d’obra  a la persona que consti millor posicionada en la 
borsa d’informàtics de l’Ajuntament de Barcelona 

C. Mitjançant  un encàrrec de funcions a un empleat municipal de la categoria 
Tècnic/a mitjà informàtic. 

D. Mitjançant una comissió de serveis a un funcionari de carrera de qualsevol 
administració pública de la categoria tècnic/a superior informàtic. 

 
12.- En data 19 de juny de 2019 s’incorpora el Sr. Oriol Avellaneda Valls com a 
Tècnic superior en informàtica de l’Oficina de protecció de dades. El Sr. 
Avellaneda reingressa a l’Ajuntament després d’haver estat un període  de 4 
anys com a personal eventual a la Diputació de Barcelona.  
 
La seva vida laboral és la següent: 
 

 Des de Fins Empresa/ administració Règim/ provisió Categoria 

i.  10/2/1986 31/12/1989 Navarro i Cia, SL. laboral Administrativa 

ii.  1/1/1990 15/2/1993 Ajuntament de Barcelona funcionària de carrera C1, tècnic auxiliar informàtica 

iii.  16/2/1993 30/11/2000 
Institut Municipal 
d’Informàtica de Barcelona 

laboral A2, tècnica mig informàtica 

iv.  1/12/2000 31/5/2008 Ajuntament de Barcelona funcionària de carrera A1, tècnica superior informàtica 

v.  1/6/2008 31/5/2010 Sindicatura de comptes Comissió de serveis A1, tècnica superior informàtica 

vi.  1/6/2010 16/6/2015 Ajuntament de Barcelona funcionària de carrera A1, tècnica superior informàtica 

vii.  17/6/2015 18/6/2019 Diputació de Barcelona personal eventual A1 

viii.  19/6/2019 actualitat Ajuntament de Barcelona funcionària de carrera A1, tècnica superior informàtica 
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El Sr. Avellaneda pregunta quina situació administrativa tenia a l’Ajuntament el 
període en què va prestar serveis mitjançant comissió de serveis a la Sindicatura 
de Comptes. Li respons que estava en :  

A. Serveis especials. 
B. Serveis en altres administracions. 
C. Servei actiu. 
D. Excedència per incompatibilitat.     

 
13.- El Sr. Avellaneda pregunta quina situació administrativa tenia a l’Ajuntament 
el període en què va prestar serveis com a personal laboral a l’Ajuntament de 
Barcelona . La resposta és que estava en:  

A. Serveis especials. 
B. Serveis en altres administracions. 
C. Servei actiu. 
D. Excedència per incompatibilitat.     

 
14.- El Sr. Avellaneda explica que a data 16 de febrer 1993 havia demanat a 
l’Institut Municipal d’Informàtica un reconeixement dels serveis previs prestats a 
l’Ajuntament de Barcelona (ii), reconeixement que li fou denegat. Pregunta si, 
d’acord amb la Llei 70/1978 de 26 de desembre de reconeixement de serveis 
previs a l’Administració pública li corresponia  el reconeixement demanat. La 
resposta es que: 

A. No, perquè són eren entitats jurídiques diferents. 
B. No, perquè la Llei 70/1978 no s’aplicava al personal laboral. 
C. Se li hauria d’haver reconegut des de 10 de febrer 1986. 
D. Se li hauria d’haver reconegut el període de l’1 de gener de 1990 fins al 15 

febrer 1993.  
 
15.- El Sr. Avellaneda pregunta si a partir del 19 de juny de 2019, té dret al 
reconeixement de serveis i des de quan. La resposta  és que té dret al 
reconeixement de serveis pels següents períodes: 

A. Des del 10 de febrer 1986 fins l’actualitat. 
B. Des de l’1 de gener de 1990 fins l’actualitat. 
C. Dels períodes en què ha estat funcionària de carrera.  
D. Dels períodes en què ha estat en un grup A1. 
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16.- Una tarda laborable, el Sr. Lluis Orioz Smith  , funcionari adscrit a l’Oficina, 
torna de dinar amb signes evidents d’embriaguesa. Aquella tarda tenia una visita 
concertada amb una entitat que gestiona un centre d’acolliment de menors per 
analitzar el tractament de dades.  En el transcurs de la reunió, el Sr. Orioz els diu 
que són “una colla de inútils que gestionen els diners de les subvencions amb 
els peus”. La directora de l’Oficina exposa la necessitat d’obrir-li un expedient 
disciplinari. Amb quin article fonamentaràs el decret d’incoació de l’expedient 
disciplinari?  

A. Amb l’article 95 TREBEP atès que és la normativa bàsica de funció pública 
aplicable a les administracions locals, i per tant al cas i que qualifica  com a 
molt greu “Qualsevol actuació que impliqui discriminació per raó d’origen racial 
o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, llengua, 
opinió, lloc de naixement o veïnatge, sexe o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social, així com l’assetjament per raó d’origen racial o 
ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i l’assetjament 
moral, sexual i per raó de sexe”. 

B. Amb l’article 116 del Decret Legislatiu 1/1997 de refosa en text únic de la Llei 
de funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Atès que és 
normativa aplicable a les administracions locals, i per tant al cas, que qualifica  
de falta de caràcter greu: “La manca de consideració envers els administrats o 
el personal al servei de l’Administració en l’exercici de les seves funcions.” 

C. Amb l’article 54 de l’Estatut dels treballadors, d’acord el principi de tipicitat que 
regeix en el règim disciplinari, que considera com a un  incompliment 
contractual:” L’embriaguesa habitual o toxicomania si repercuteix negativament 
en la feina.” 

D. Cap d’aquestes normatives resulten d’aplicació al cas. 
 
17.- Es decideix incoar expedient disciplinari al Sr. Orioz Smith pels fets abans 
descrits i en el mateix decret d’incoació s’adopta una mesura cautelar de trasllat. 
Pot, el Sr. Orioz Smith , presentar- recurs administratiu i/o contenciós contra la 
resolució ?  

A. No, el decret d’incoació no es pot recórrer, i per tant en aquest cas tampoc es 
pot recórrer la mesura cautelar de trasllat. 

B. Sí, el decret d’incoació es pot recórrer sempre, i per tant en aquest cas també 
la mesura cautelar de trasllat. 

C. No, el decret d’incoació no es pot recórrer, però sí que es pot recórrer la 
mesura cautelar de trasllat. 

D. No, el Decret que disposa la incoació d’un expedient disciplinari no es pot 
recórrer  i  la mesura cautelar de trasllat només es recurrible quan s’adopta en 
un altre Decret independent. 
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18.- Atès l’impacte en el funcionament  que està tenint la normativa  sobre 
protecció de dades, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) decideix 
organitzar un curs de formació sobre aquesta matèria destinat als membres de 
cossos policials de Catalunya de les unitats d’investigació de delictes 
informàtics o que exerceixen funcions d’aquest tipus.  
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) és un ens creat per llei, 
depenent de la Generalitat de Catalunya, que té entre altres funcions, la formació 
dels cossos policials de Catalunya. 
L’ ISPC proposa impartir el curs a la Sra. Olga Roc Boronat, Directora de 
l’Oficina municipal de protecció de dades i drets digitals .  La Sra. Roc Boronat 
demana  si pot impartir el curs tenint en compte  que el seu lloc té assignat un 
factor de dedicació exclusiva al complement específic i que el Consell Municipal 
de l’Ajuntament de Barcelona va declarar d’interès públic “ la realització habitual 
de funcions docents en l’àmbit de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en 
el marc de l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i 
l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya per part del personal que 
presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona. En tot cas, caldrà demanar 
expressament i de forma prèvia l’oportuna autorització de compatibilitat” i que el 
curs tindrà una durada total de 40 hores, es celebrarà al març de 2020  i serà 
remunerat . Demana  si pot acceptar la proposta i impartir el curs. La resposta 
és:  

A. Que pot fer-ho i que no li cal demanar autorització perquè es tracta d’una de les 
activitats exemptes del règim d’incompatibilitats. 

B. Que es podrà autoritzar però que ha de presentar una sol•licitud de segona 
activitat en l’àmbit públic. 

C. Que es podrà autoritzar però que ha de presentar un permís especial.  
D. Que no se li pot autoritzar perquè té dedicació exclusiva. 

 
19.- Vista la gran demanda de persones que volen assistir al curs, l’ISPC 
decideix repetir-lo exactament igual, amb una durada de 40 hores, en el període 
setembre al desembre 2020 i li proposa la docència a la Sra. Roc Boronat. 
Novament , la interessada demana  si pot accedir . La resposta serà:  

A. Que pot fer-lo i que no li cal demanar autorització perquè es tracta d’una de les 
activitats exemptes del règim d’incompatibilitats. 

B. Que es podrà autoritzar però que ha de presentar una sol•licitud de segona 
activitat en l’àmbit públic. 

C. Que es podrà autoritzar però que ha de presentar una sol•licitud de segona 
activitat en l’àmbit privat. 

D. Que no se li pot autoritzar perquè té dedicació exclusiva. 
 
20- Atès el reconegut prestigi de la Sra. Roc Boronat, una afamada  acadèmia 
privada que es dedica a preparar oposicions li demana si pot impartir les classes 
sobre protecció de dades.  Es tracta de  dues sessions de 4 hores cadascuna en 
horari de 16:00 a 20:00 hores. La Sra. Roc Boronat demana si és possible 
acceptar la proposta. La resposta és:  

A. Que pot fer-lo i que no li cal demanar autorització perquè es tracta d’una de les 
activitats exemptes del règim d’incompatibilitats. 

B. Que es podrà autoritzar però que ha de presentar una sol•licitud de segona 
activitat en l’àmbit públic. 

C. Que es podrà autoritzar però que ha de presentar una sol•licitud de segona 
activitat en l’àmbit privat. 

D. Que no se li pot autoritzar perquè té dedicació exclusiva. 
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21.- El Departament de selecció està preparant les bases de les convocatòries de 
la oferta publica  i  pregunten quantes places han de reservar, com a mínim, per 
a persones amb discapacitat, tenint en compte que l’oferta pública d’ocupació 
de l’Ajuntament d’aquest any contemplava un total de 1000 places de diferents 
categories. La resposta  és:  

A. 20 places 
B. 50 places 
C. 70 places 
D. 100 places 

 
22.- El Departament de selecció  pregunta quina titulació s’ha de fer constar en 
les bases de la convocatòria com a titulació requerida per poder participar en el 
procediment de selecció d’auxiliar administratiu/va. La resposta és que  en 
aplicació d’allò que disposa art. 76 TREBEP, : 

A. Títol universitari de grau 
B. Títol de tècnic superior 
C. Títol de batxiller o tècnic 
D. Títol de grau en Educació Secundària Obligatòria 

 
23.- Un cop iniciat el procediment de selecció d’auxiliar administratiu, a la llista 
provisional, s’ha exclòs a la Sra. Maria Dolors  Folgueroles Miró perquè té una 
condemna penal amb una pena d’inhabilitació especial de sufragi passiu. La Sra. 
Folgueroles Miró ha presentat un recurs d’alçada per ser admesa. Des del 
departament de Selecció pregunten si formalment és correcte el recurs 
presentat.. La resposta és: 

A. Formalment no és correcte perquè s’hauria d’haver presentat un escrit 
d’al•legacions, no un recurs. 

B. Formalment no és correcte perquè s’hauria d’haver presentat un recurs 
d’alçada davant el tribunal de selecció. 

C. Formalment no és correcte perquè s’hauria d’haver presentat un recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que havia aprovat la llista provisional. 

D. És formalment correcte. 
 
24.- Sense perjudici de la forma, la Sra. Folgueroles  Miró al•lega que no 
concorre una causa d’exclusió. Què consideres d’aquesta al•legació? 

A. Que s’ha de desestimar l’al•legació perquè tenir antecedents penals és causa 
d’exclusió per l’accés a la funció pública.  

B. Que s’ha de desestimar l’al•legació perquè  la inhabilitació especial de sufragi 
passiu és causa d’exclusió per l’accés a la funció pública.  

C. Que s’ha d’estimar perquè la inhabilitació especial de sufragi passiu no és 
causa d’exclusió per l’accés a la funció pública. 

D. Que s’ha de desestimar perquè tota inhabilitació comporta la pèrdua de la 
condició de funcionari. 
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25.- Finalitzat el procediment de selecció d’auxiliars administratius i atès que ha 
obtingut plaça, la Sra. Eva Gallo Tarrés és  nomenada funcionària de carrera i se 
l’adscriu a l’Oficina de Protecció de dades. En el moment de prendre possessió, 
la Sra. Gallo Tarrés explica que després de  inscriure´s  al procés selectiu, havia 
format part d’una candidatura en les darreres eleccions municipals i el juny 
passat  va resultar elegida regidora i a més, està  formant part de l’equip de 
govern de l’Ajuntament de Manresa. Explica  que conjuntament amb el seu 
l’alcalde, estan valorant el règim de dedicació que tindrà com a regidora, i  
consulta en quina situació administrativa quedarà a l’Ajuntament de Barcelona si 
decideix desenvolupar la seva activitat representativa amb dedicació exclusiva: 

A. Serveis en altres administracions. 
B. Serveis especials. 
C. Excedència forçosa. 
D. Suspensió de funcions. 

 
PREGUNTES DE RESERVA DEL SUPÒSIT PRÀCTIC NÚM. 5: 

26.- La Sra. Gallo Tarrés   vol saber si  exercint la seva activitat representativa 
amb dedicació parcial i fora de l’horari de permanència obligada, podria 
continuar en servei actiu a l’ Ajuntament de Barcelona. La resposta és:  

A. Si, però hauria de demanar autorització per compatibilitzar l’activitat com a 
funcionària i la segona activitat com a càrrec electe a dedicació parcial. 

B. No, forçosament ha de passar a una altra situació administrativa diferent del 
servei actiu. 

C. Si, però hauria de demanar autorització per compatibilitzar ambdues activitats 
públiques i l’Ajuntament només podria autoritzar-la  aprovant la declaració de 
l’interès públic. 

D. Si, sense més tràmit perquè és una de les activitats exemptes del règim 
d’incompatibilitats. 

 
27.- La Sra. Gallo Tarrés opta per tenir una dedicació exclusivament per 
assistències als òrgans en els que forma part com a regidora. En aquest sentit, 
haurà d’assistir cada dijous a 11:00- 12:30 h a la reunió de la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament. Pregunta si té dret a un permís per assistir-hi i, en el 
seu cas, quin tipus de permís? 

A. La normativa no preveu un permís retribuït per aquest motiu i la Sra. Gallo 
Tarrés no podrà absentar-se de l’Ajuntament perquè li coincideix amb l’horari  
de matí  i de presència obligatòria. 

B. La normativa no preveu un permís retribuït. Però, podrà assistir a la sessió de 
govern  amb un permís no retribuït o bé recuperant les hores en què s’absenta. 

C. La normativa preveu un permís retribuït pel temps indispensable per al 
compliment de deures inexcusables de caràcter públic o personal i  és el que 
s’ha de donar en aquest cas. 

D. La normativa preveu 6 dies a l’any per assumptes particulars i l’assistència a la 
Comissió que sol•licita la Sra. Tarrés s’ha d’autoritzar a compte d’aquests dies, 
encara que sigui amb còmput per hores. 
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28.- Passats uns  mesos, la Sra. Gallo Tarrès ,  que  és Arquitecte de titulació , es 
nomenada personal eventual  de l’Ajuntament  de Barcelona pel seu grup polític 
i consulta  en quina situació queda  respecte  de la plaça d’auxiliar 
administrativa que ocupa a l’Ajuntament de Barcelona: 

A. Serveis en altres administracions. 
B. Serveis especials. 
C. Excedència forçosa. 
D. Suspensió de funcions. 

 
29.- Passats un parell de mesos,  la Sra.  Gallo Tarrés es presenta a la 
convocatòria per lliure designació  de la Direcció  de Control de l’Edificació, 
nivell 28 , subgrup A1 . El departament de Selecció demana  si ha de ser admesa. 
La resposta és:  

A. Si, si renuncia  com a Regidora de Manresa. 
B. Si , si disposa del nivell C de Català. 
C. Si perquè  com a eventual pot ocupar  un lloc de Direcció  de l’art. 52  de la 

Carta Municipal de manera excepcional . 
D. No perquè   no es funcionaria de carrera del Subgrup A1.   

 
30.- En paral•lel, la Sra. Gallo Tarrés  guanya  una  plaça de Tècnic  Superior  
d’Arquitectura a l’Ajuntament de  Navarcles i consulta que ha de demanar a 
l’Ajuntament de Barcelona: 

A. Serveis en altres administracions. 
B. Serveis especials. 
C. Excedència forçosa. 
D. Suspensió de funcions. 

 
 


