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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: 52 places GESTIÓ D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
- On posa Nom Prova: Test de coneixements del temari específic 
- On posa Data: 20 d’octubre de 2019 
- On posa Prova: no cal marcar res  
- On posa DNI: heu d'escriure el vostre DNI en números  

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

 

 

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

permetrà identificar-los. 
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Motius d’exclusió: 

 DISPOSAR D’ALGUN APARELL ELECTRÒNIC FORA DE LA BOSSA (INCLOSOS 

RELLOTGES TIPUS SMARTWATCH QUE PERMETIN LA COMUNICACIÓ  O ÚS 

D'APLICACIONS). 

 

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

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

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

 
 COMENÇAR A RESPONDRE PREGUNTES ABANS DE LA INDICACIÓ O CONTINUAR 

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

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

Vagi amb compte a l’hora de marcar les caselles ja que l’única forma correcta de fer-ho és la 

que es dibuixa al full de respostes.   

Marqui les respostes en llapis i comprovi sempre que la marca que assenyala en el “Full de 

Respostes” correspon al número de pregunta del qüestionari.  

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

a contestar l’exercici. 

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

autocopiatiu. 

En el supòsit en què hi haguessin dues o més marques en la resposta d’una pregunta, o no es 

pugui identificar clarament quina és l’opció escollida per la persona aspirant, es considerarà la 

resposta com si fos en blanc. 

No separi el full autocopiatiu del full de 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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TEST DE CONEIXEMENTS DEL TEMARI ESPECÍFIC 

SEGON EXERCICI DE LA PRIMERA PROVA  
 
 

 

1. Indica quina de les següents respostes és certa, de conformitat amb la llei 39/2015 d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel 

que fa a les qüestions incidentals que es susciten en un procediment, fins i tot les que es 

refereixen a la nul·litat d’actuacions: 

 

A. En suspenen la tramitació. 

B. No en suspenen la tramitació, llevat de la recusació. 

C. S’han de plantejar en un termini màxim de 10 dies, des que es produeixen. 

D. Són les que constitueixen l’objecte principal del procediment. 
 

 

2. Indica quina de les següents respostes és certa de conformitat amb el principi de 

simplificació administrativa i de concentració de tràmits: 

 

A. S’acordaran en un sol acte tots els tràmits, que per la seva naturalesa admetin un impuls 

simultani i no sigui obligat els seu compliment successiu. 

B. Si s’han de sol·licitar diversos informes l’òrgan peticionari no els ha de demanar 

simultàniament. 

C. S’acordarà amb un sol acte tots els tràmits en aquells procediments d’urgència que 

admetin un impuls simultani i sigui obligat el seu compliment successiu. 

D. S’ha de mantenir l’ordre  rigorós d’incoació en afers de naturalesa homogènia. 
 

 

3. Indica quina de les següents respostes és certa de conformitat amb la llei 39/2015 d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel 

que fa al còmput del termini en el registre electrònic: 

 

A. Es regeix per la data i hora oficial de la seu electrònica d’accés. 

B. No hi ha cap previsió específica quant al còmput dels dissabtes. 

C. La presentació en un dia inhàbil s’entén efectuada l’última hora del mateix dia.  

D. Quan un dia sigui hàbil en el municipi o comunitat autònoma en què resideix l’interessat, i 

inhàbil a la seu del òrgan administratiu o al revés, es considera hàbil en tot cas. 
 

 

4. De conformitat amb la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques, si la sol·licitud d’inici d’un procediment no reuneix els 

requisits necessaris, s’ha de requerir a la persona interessada que esmeni la falta o aporti 

els documents preceptius en el termini de: 

 

A. 5 dies. 

B. 10 dies. 

C. 15 dies. 

D. 20 dies. 
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5. Quan s’ha interposat un recurs d’alçada, el termini màxim per dictar i notificar la 

resolució, segons estableix la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, serà de:  

 

A. 1 mes.  

B. 2 mesos. 

C. 3 mesos. 

D. 4 mesos. 

 

 

6. D’acord amb el que disposa la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, el recurs de reposició, si l'acte no és exprés, es 

pot interposar:  

 

A. En qualsevol moment.  

B. En qualsevol moment a partir del mateix dia en què, d’acord amb la seva normativa 

específica, es produeixi l’acte presumpte. 

C. En qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què, d’acord amb la seva 

normativa específica, es produeixi l’acte presumpte. 

D. La LPAC no diu res al respecte, oblit que ha estat denunciat doctrinalment. 

 

 

7. De conformitat amb les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes, la 

Comissió de Govern del Districte NO està integrada per:  

 

A. Regidor/a que actua com a president/a. 

B. El/la Tresorer/a.  

C. Els/les consellers/eres. 

D. El/la secretari/a del Districte. 

 

 

8. De conformitat amb el Reglament Orgànic Municipal la iniciativa per a l’aprovació dels 

reglaments i les ordenances municipals NO correspon a: 

 

A. L’alcalde/essa. 

B. Les audiències públiques. 

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

D. Els consells sectorials creats d’acord amb el que disposa la Carta Municipal. 
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9. D’acord amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s’entén que 

un contracte té caràcter onerós:  

 

A. Quan una de les parts assumeix una obligació proposant-se beneficiar a l'altra part sense 

rebre res a canvi. 

B. Només si concorren subvencions, avançaments reintegrables, préstecs participatius, 

subordinats o d’una altra naturalesa. 

C. Quan dues o més administracions mantinguin una relació funcional entre elles. 

D. En els casos en què el contractista obtingui algun tipus de benefici econòmic, ja sigui de 

manera directa o indirecta. 

 

 

10. D’acord amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, indica 

quina de les següents respostes és certa en relació als serveis que impliquin exercici 

d’autoritat inherent als poder públics: 

 

A. Poden ser objecte d’un contracte de serveis. 

B. No poden ser objecte d’un contracte de serveis.  

C. Poden ser objecte d’un contracte de concessió de serveis. 

D. Poden ser objecte d’un contracte de concessió de serveis, prèvia resolució favorable de 

l’òrgan de contractació. 

 

 

11. D’acord amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es 

consideren contractes menors d’obres els contractes d’un valor estimat inferior a: 

 

A. 80.000 euros. 

B. 60.000 euros. 

C. 15.000 euros. 

D. 40.000 euros. 

 

 

12. La Directiva 2014/24/UE promou la utilització de forma estratègica de la contractació 

pública per fomentar la innovació i incorpora nous procediments de contractació 

innovadora. Per assolir aquest objectiu s’estableix un nou procediment de licitació 

anomenat: 

 

A. Associació directiva. 

B. Associació pel desenvolupament. 

C. Associació per a la innovació. 

D. Associació d’investigació. 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80598
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13. D’acord amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els 

terminis establerts per dies s’han d’entendre referits a: 

 

A. Dies naturals, llevat que la Llei indiqui expressament que només s’han de computar els 

dies hàbils. No obstant això, si l’últim dia del termini és inhàbil, aquest s’ha d’entendre 

prorrogat al primer dia hàbil següent. 

B. Dies hàbils, en tots els casos. 

C. Dies hàbils, llevat que la Llei indiqui expressament que només s’han de computar els 

dies naturals. No obstant això, si l’últim dia del termini és inhàbil, aquest s’ha d’entendre 

prorrogat al primer dia hàbil següent. 

D. Dies naturals, en tots els casos. 

 

 

14. D’acord amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el 

procediment de recurs especial en matèria de contractació s’inicia mitjançant un escrit 

que s’ha de presentar en el termini de: 

 

A. Un mes. 

B. Quinze dies hàbils, llevat d’excepcions. 

C. Quinze dies hàbils en tots els casos. 

D. Deu dies hàbils. 

 

 

15. D’acord amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

assenyala quina condició requereix que es compleixi en el procediment obert 

simplificat?: 

 

A. Que el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 80.000 euros (IVA inclòs) en el 

cas del contractes de subministraments o serveis. 

B. Que el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros (IVA inclòs) en el 

cas del contractes de subministraments o serveis. 

C. Que el valor estimat del contracte sigui superior a 2.000.000 d’euros en el cas de 
contractes d’obres. 

D. Que es prevegin criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor amb una 

ponderació superior al 25% del total, llevat dels contractes amb prestacions intel·lectuals. 

 

 

16. Tenint en compte la llei 47/2003 General Pressupostaria, NO es tracta d’un principi de 

programació pressupostaria: 

 

A. Responsabilitat i lleialtat institucional. 

B. Prudència. 

C. Transparència. 

D. Sostenibilitat financera. 
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17. Respecte als pressupostos, és cert que: 

 

A. El Beyond Budget (BB) pot ser definit com un model de gestió sense pressupostos. 

B. El Planing Programimng Budget System (PPBS) o Pressupost per Programes és una 

tècnica que converteix el pressupost flexible en un pressupost continu. 

C. El Pressupost en base zero pren com a punt de partida la despesa realitzada en l’últim 

exercici i l’extrapola cap a l’exercici següent.  

D. Son principis pressupostaris entre d’altres, el principi de atemporalitat, el de diversitat de 

caixes, el de concreció i el d’anivellació pressupostaria. 

 

 

18. Segons la normativa comptable d’aplicació a l’Ajuntament de Barcelona, què és una 

despesa amb finançament afectat? 

 

A. Un despesa amb finançament afectat és aquella que disposa de crèdit suficient i 

adequat. 

B. Un despesa amb finançament afectat és aquella finançada amb préstecs, que en cas de 

no realitzar-se la despesa no es podrien percebre o si s'han percebut s'haurien de 

reintegrar als agents que els van aportar, amb els interessos corresponents. 

C. Un despesa amb finançament afectat és aquella que és finançada per taxes o preus 

públics per prestació de serveis de la mateixa índole. 

D. Una despesa amb finançament afectat és qualsevol projecte de despesa que es financi, 

en tot o en part, amb recursos concrets que en cas de no realitzar-se la despesa no es 

podrien percebre o si s'han percebut s'haurien de reintegrar als agents que els van 

aportar. 

 

 

19. Indica quina de les següents respostes és certa d’acord amb la normativa comptable 

d’aplicació a l’Ajuntament de Barcelona: 

 

A. La desviació de finançament és la part de finançament que s’ha utilitzat per una altra 

finalitat pressupostària no prevista inicialment. 

B. La desviació de finançament és la part de finançament excedent del pressupost i 

s'incorpora al superàvit o dèficit d'aquest. 

C. La desviació de finançament és la part de finançament que suposa una utilització 

irregular o il·legal del finançament. 

D. Les desviacions de finançament, per a cada despesa amb finançament afectat, es 

calcularan per diferència entre els drets reconeguts nets pels ingressos afectats i el 

producte del coeficient de finançament pel total d'obligacions reconegudes netes. 
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20. Indica quina de les següents respostes és certa d’acord amb la normativa 

pressupostària de les Entitats Locals: 

 

A. La vinculació pressupostària permet vincular els ingressos i despeses d’un mateix 

departament o àrea. 

B. La vinculació pressupostària permet vincular ingressos dins del mateix programa 

funcional. 

C. La vinculació pressupostària permet vincular diversos crèdits de despesa, sempre i quan 

estiguin afectats pel mateix finançament. 

D. La vinculació pressupostària permet vincular diversos crèdits de despeses d'acord amb la 

normativa de execució pressupostària. 
 

 

21. Respecte l’aplicació pressupostaria, l'expressió xifrada de la qual constitueix el crèdit 

pressupostari, vindrà definida:  

 

A. Únicament per les classificacions orgànica i econòmica, a nivell de concepte.  

B. En qualsevol cas, per les classificacions orgànica, per programes i econòmica amb el 

màxim nivell de desagregació. 

C. Com a mínim, per les classificacions per programes i econòmica, a nivell de grup de 

programa o programa i de concepte o subconcepte, respectivament. 

D. Malgrat que usualment es diu al revés, l’aplicació pressupostària es refereix només al 

desenvolupament a 5 dígits dels subconceptes econòmics i l’expressió correcta és 

“partida pressupostària”. 
 

 

22. D’acord amb la normativa pressupostària de les Entitats Locals quina de les següents 

afirmacions és correcta?: 

 

A. Una transferència de crèdit és qualsevol transvasament de crèdit entre crèdits vinculats. 

B. Una transferència de crèdit és el transvasament de crèdit entre ingressos i despeses. 

C. Una transferència de crèdit és el transvasament de crèdit entre els crèdits del capítol 1 

de despeses de personal i l’aprova sempre el Ple. 

D. Una transferència de crèdit és el transvasament de crèdit entre diferents crèdits 

pressupostaris de despeses, sense alterar la quantia total del pressupost. 
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23. D’acord amb la normativa pressupostària de les Entitats Locals, quina de les 

següents afirmacions és correcta?: 

 

A. La disposició de la despesa és l'acte pel qual es publica el concurs per a la realització 

concreta d'obres i la prestació o subministrament de béns i serveis. 

B. La disposició de la despesa és l'acte pel qual se sol·liciten ofertes publiques en el marc 

d’un concurs per a la realització concreta d'obres i la prestació o subministrament de 

béns i serveis. 

C. La disposició de la despesa és l'acte pel qual s’acorda, un cop efectuats els tràmits legals 

que siguin procedents, la realització de despeses per un import exactament determinat. 

D. La disposició de la despesa és l'acte pel qual el responsable realitza una reserva de 

crèdit per a la realització concreta d'obres i la prestació o subministrament de béns i 

serveis, per un import exactament determinat. 

 

 

24. D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la funció interventora te per 

objecte principal: 
 

A. Autoritzar tots els actes de l'Entitat Municipal, dels seus organismes autònoms i de les 

societats anònimes que disposin del patrimoni municipal. 

B. Col·laborar amb els treballs de control efectuats pel Tribunal de Comptes pel que fa a 

l'activitat municipal. 

C. Comprovar el funcionament en l’aspecte econòmic-financer dels serveis dels ens locals, 

amb especial incidència en el grau d’eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius 

previstos. 

D. Fiscalitzar tots els actes de l'Entitat local  i dels seus organismes autònoms, que donen 

lloc al reconeixement de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic. 

 

 

25. Respecte la intervenció de la comprovació material de la inversió quina de les 

següents afirmacions és certa?: 
 

A. Consisteix en verificar materialment la efectiva realització de les despeses dels capítols 6 

i 7 del pressupost única i exclusivament. 

B. És imprescindible la concurrència de l’òrgan interventor al acte de recepció de l’obra. 

C. En els casos en què la intervenció de la comprovació material de la inversió no sigui 

preceptiva, la comprovació de la inversió es podrà justificar amb l'acta de conformitat 

signada pels qui van participar en la mateixa. 

D. D’acord amb la disposició final tercera de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, 

l'òrgan interventor assistirà obligatòriament a la recepció material de tots els contractes 

menors. 
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26. D’acord amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, quin d’aquests supòsits és una 

subvenció en l’àmbit de la Llei de Subvencions? 
 

A. Una prestació contributiva de la Seguretat Social a favor d’una persona física. 

B. Una aportació dinerària d’un ens local d’una quota a favor d’una fundació.  

C. Una disposició dinerària, sense contraprestació, d’una Comunitat Autònoma a favor 

d’una persona jurídica per finançar una activitat d’interès social. 

D. Una aportació dinerària de l’Ajuntament per finançar l’activitat global d’un organisme 

autònom municipal. 

 

 

27. D’acord amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, quina 

d’aquestes afirmacions és una “obligació bàsica” del beneficiari d’una subvenció? 

 

A. Acreditar posteriorment a la resolució de la concessió de la subvenció de trobar-se al 

corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social. 

B. Comunicar, a l’òrgan concedent de la subvenció, l’obtenció d’altres subvencions que 

financin qualsevol activitat del beneficiari, només en els casos procedents de fons 

europeus. 

C. Conservar fotocòpia de tots els documents justificatius de tota l’activitat del beneficiari 

durant l’any en curs. 

D. Justificar davant de l’òrgan concedent de la subvenció la realització de l’activitat 

subvencionada. 

 

 

28. D’acord amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, quina de les 

següents subvencions és concedida pel procediment ordinari?: 

 

A. Subvencions nominatives en els Pressupostos. 

B. Subvencions en concurrència competitiva. 

C. Subvencions imposades per una Norma de rang legal. 

D. Subvencions que acreditin raons d’interès humanitari. 

 

 

29. D’acord amb la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, quin és 

l’import de les despeses subvencionables de prestació de serveis per empreses 

consultores a partir del qual els beneficiaris de subvencions han de sol·licitar com a 

mínim 3 ofertes a diferents proveïdors? 

 

A. 21.000€ 

B. 12.000€ 

C. 15.000€ 

D. 18.000€ 
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30. D’acord amb l’article 46 de la llei 1/2006 per la qual es regula el règim especial del 

municipi de Barcelona, quin recurs es pot interposar contra els actes d’aplicació dels 

tributs i ingressos de dret públic municipals? 

 

A. Recurs de reposició en el termini de 3 mesos. 

B. Recurs d’alçada en el termini de 3 mesos. 

C. Recurs de reposició en el termini d’1 mes. 

D. Recurs d’alçada en el termini d’1 mes. 

 

 

31. Quina és la bonificació màxima que pot establir l’Ajuntament de Barcelona amb la 

finalitat de fomentar la col·laboració en la recaptació dels tributs locals d’acord amb allò 

establert a l’article 41 de la llei 1/2006?: 

 

A. Un 2% únicament en la quota líquida de l’IBI. 

B. Un 5% en la quota líquida dels tributs locals. 

C. Un 3% en la quota líquida dels tributs locals. 

D. Un 2% en la quota líquida dels tributs locals. 

 

 

32. D’acord amb l’Ordenança Fiscal General, és subjecte passiu per al compliment de les 

obligacions tributàries?: 

 

A. El contribuent i els obligats a repercutir. 

B. El contribuent i el substitut del contribuent. 

C. El contribuent i els successors. 

D. El contribuent, els obligats a repercutir i els obligats a suportar la repercussió. 

 

 

33. D’acord amb l’Ordenança Fiscal General, la meritació és el moment en que: 

 

A. S’entén realitzat el fet imposable. 

B. Es quantifica l’obligació tributària. 

C. Es declara l’obligació tributària. 

D. És exigible la quota tributària. 
 

 

34. D’acord amb l’Ordenança Fiscal General, són responsables subsidiaris: 

 

A. Les persones o entitats que siguin causants o col·laborin activament en la realització 

d’una infracció tributària. 

B. Els adquirents de béns afectes al pagament del deute tributari. 

C. Les entitats que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament. 

D. Les persones o entitats que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o exercici 

d’explotacions o activitats econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de 

l’anterior titular i derivades del seu exercici. 
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35. D’acord l’Ordenança Fiscal General, quin és el termini de sol·licitud de rectificació 

d’una autoliquidació?: 

 

A. 1 mes des de la seva presentació. 

B. 1 any des de la seva presentació. 

C. 3 mesos des de la seva presentació. 

D. 4 anys des de la seva presentació. 
 

 

36. D’acord amb l’Ordenança Fiscal General, tenen obligació de comunicar el canvi de 

domicili fiscal a l’Administració tributària municipal?: 

 

A. Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques en el termini d’1 mes i 

les que no desenvolupin activitats econòmiques en el termini de 3 mesos des que es 

produeix el canvi. 

B. Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques o no en el termini d’1 

mes i les persones jurídiques en el termini de 3 mesos des que es produeix el canvi. 

C. La declaració de canvi de domicili de les persones físiques al padró d’habitants 

substitueix la declaració tributària expressa de canvi de domicili. 

D. Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques o no, les persones 

jurídiques i la resta d’entitats en el termini d’1 mes des que es produeix el canvi. 
 

 

37. D’acord amb l’Ordenança Fiscal General, quin és el termini per practicar 

l’autoliquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

si es tracta d’actes mortis causa?: 

 

A. 3 mesos prorrogables per 3 mesos més  des de la data de l’escriptura d’acceptació 

d’herència. 

B. 6 mesos prorrogables per 6 mesos més des de la data de l’escriptura d’acceptació 

d’herència. 

C. 3 mesos prorrogables per 3 mesos més des de la data de defunció del causant. 

D. 6 mesos prorrogables fins un any des de la data de defunció del causant. 

 

 

38. D’acord amb l’Ordenança Fiscal General, la base imposable de l’Impost sobre béns 

immobles està constituïda per: 

 

A. El valor cadastral dels béns immobles urbans o rústics i de característiques especials. 

B. Únicament el valor cadastral dels béns immobles urbans. 

C. El valor de mercat dels immobles.  

D. El valor cadastral dels béns immobles multiplicat per l’índex d’actualització publicat per 

l’Agència Tributària Catalana en Catalunya. 
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39. D’acord amb l’Ordenança Fiscal General indica quina de les següents respostes és 

certa respecte a les sancions per les infraccions comeses per societats i entitats: 

 

A. Són exigibles als seus successors. 

B. En cap cas es transmeten les sancions. 

C. Si el deute tributari no es troba liquidat en el moment de produir-se la extinció de la 

personalitat jurídica impedeix la transmissió de les obligacions tributàries meritades als 

successors. 

D. Cap resposta és correcta. 

 

 

40. Qui pot efectuar el pagament del deute tributari d’acord amb allò establert a 

l’Ordenança Fiscal General?: 

 

A. Únicament l’obligat tributari. 

B. Qualsevol persona sempre que el deutor tingui coneixement i a més aprovi aquest 

pagament. 

C. Únicament el subjecte passiu i els responsables solidaris i subsidiaris. 

D. Qualsevol persona, tant si el deutor el coneix i l’aprova com si l’ignora. 

 

 

41. D’acord amb l’article 41 de l’Ordenança Fiscal General, quin d’aquests motius NO 

s’enumera com supòsit d’extinció del deute tributari?: 

 

A. Prescripció. 

B. Condonació. 

C. Caducitat. 

D. Confusió de drets. 

 

 

42. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques, indica quina de les següents respostes és certa 

respecte els registres electrònics: 

 

A. No permeten la recepció de les sol·licituds els dies festius. 

B. Permeten la recepció en dia inhàbil i la presentació s’entén efectuada el mateix dia.  

C. Permeten la recepció de les sol·licituds tots els dies de l’any durant les 24 hores. 

D. No estan habilitats per les sortides de les sol·licituds, escrits i comunicacions.  
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43. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques, assenyala quina d’aquestes respostes NO es certa 

respecte al “concepte d’interessats” en el procediment administratiu: 

 

A. Els qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin ser afectats per la 

decisió que s’adopti en aquest. 

B. Els qui el promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.  

C. Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar amb els normes civils.   

D. Aquells els interessos legítims dels quals, individuals o col·lectius, puguin ser afectats per 

la resolució i es personin en el procediment mentre no s’hagi dictat una resolució 

definitiva.  

 

 

44. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques , en els procediments de naturalesa sancionadora, l’acord 

d’inici del procediment ha de contenir diferents elements. Assenyala quin dels següents 

NO es correcte: 

 

A. Els fets que motiven la incoació del procediment. 

B. L’òrgan competent per a la resolució del procediment. 

C. La identificació de la persona o persones presumptament responsables. 

D. Identificació de les proves a practicar. 

 

45. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques, un cop presentada una reclamació per responsabilitat 

patrimonial administrativa, l’Administració pública te el deure de resoldre dita reclamació 

en un termini màxim de: 

 

A. 1 any. 

B. 9 mesos. 

C. 6 mesos. 

D. 3 mesos. 

 

 

46. De conformitat amb la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Publiques, es considera que ha prescrit el dret a reclamar en els 

procediments de responsabilitat patrimonial en el termini de : 

 

A. 6 mesos. 

B. 9 mesos. 

C. 1 any. 

D. 2 anys. 
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47. De conformitat amb la Llei de 16 de desembre de 1954 d’Expropiació Forçosa, en el 

cas que transcorrin més de quatre anys sense que el pagament de la quantitat fixada com 

a justpreu es faci efectiu o es consigni. Assenyala la resposta correcta: 

 

A. Es pot exercir el dret de reversió sempre que no hagin transcorregut més de dos anys 

des de la determinació del justpreu.  

B. Serà necessari portar a terme la retaxació amb una nova fixació del justpreu.  

C. Es considerarà caducat el procediment d’expropiació per el que deurà arxivar-se sense 

que pot iniciar-se de nou en el termini de dos anys. 

D. Es considerarà prescrit el procediment d’expropiació per el que deurà arxivar-se sense 

que pot iniciar-se de nou en el termini de dos anys. 

 

 

48. De conformitat amb la Llei de 16 de desembre de1954 d’Expropiació Forçosa, quan de 

temps ha de transcórrer des de la iniciació legal de l’expedient expropiatori, sense haver-

se determinat per resolució definitiva el preu just, per tal que l’Administració Expropiant 

culpable de la demora estigui obligada a abonar a l’expropiat una indemnització?: 

 

A. 1 mes. 

B. 3 mesos. 

C. 6 mesos.  

D. 9 mesos. 

 

 

49. D’acord amb el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), els/les funcionaris/es 

de carrera que adquireixen la condició de funcionaris al servei d’organitzacions 

internacionals, es troben en la situació administrativa de:  

 

A. Servei actiu. 

B. Servei en altres administracions. 

C. Serveis especials. 

D. Excedència voluntària per interès particular. 

 

 

50. Si un/a funcionari/a es troba en un supòsit de comissió de serveis en altra 

administració, respecte a la seva administració d’origen es considerarà en:  

 

A. Serveis especials.  

B. Excedència forçosa. 

C. Serveis en altres administracions. 

D. Servei actiu. 
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51. D’acord amb el TREBEP, no es considerarà modificació de l’oferta l’augment de las 

places objecte de convocatòria en un _____%, si aquest excés està previst genèrica i 

específicament a la pròpia oferta. Assenyala la resposta correcta: 

 

A. 5% 

B. 10% 

C. 7% 

D. 15% 
 

 

52. D’acord amb el RDL 5/2015, l’ascens en la estructura de llocs de treball pels 

procediments de provisió establerts es denomina:  

 

A. Promoció interna horitzontal. 

B. Carrera vertical. 

C. Promoció interna vertical. 

D. Carrera horitzontal. 

 

 

53. D’acord amb el que estableix el TREBEP, és un procediment de provisió de llocs de 

treball: 

 

A. Concurs-oposició. 

B. Lliure designació amb convocatòria pública. 

C. Designació com a personal eventual. 

D. Oposició.  

 

 

54. D’acord amb el TREBEP, NO formen part de les pagues extres: 

 

A. Complement de destinació. 

B. Triennis. 

C. Retribucions bàsiques. 

D. Serveis extraordinaris. 

 

 

55. D’acord amb el TREBEP, la part de jornada no realitzada per un empleat púbic, donarà 

lloc: 

 

A. A la deducció proporcional d’havers, que no tindrà caràcter sancionador. 

B. A la impossibilitat de realització d’hores extres.  

C. A la compensació del doble d’hores durant el mes següent. 

D. A la deducció proporcional d’havers, que tindrà caràcter sancionador. 
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56. D’acord amb el TREBEP, la quantia i estructura de les retribucions complementaries 

dels funcionaris s’establiran per: 

 

A. La llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

B. Les normes de les Comunitats Autònomes. 

C. El Govern. 

D. Les corresponents lleis de cada Administració Pública. 

 

 

57. D’acord amb la llei orgànica de Llibertat Sindical (LOLS), quina de les següents 

afirmacions és correcta?: 

 

A. La llibertat sindical compren el dret a fundar sindicats, sempre amb autorització prèvia 

per part de l’autoritat judicial.  

B. Tots els treballadors, sense excepció, tenen dret a sindicar-se lliurement per la promoció 

i defensa dels seus interessos econòmics i socials.  

C. Aquells que ostentin càrrecs directius o de representació en el sindicat hauran de 

sol·licitar la compatibilitat per tal de desenvolupar simultàniament a les Administracions 

Públiques, càrrecs de lliure designació de nivell de Director General o assimilats, o 

qualsevol altre de rang superior.  

D. Els treballadors afiliats a un sindicat podran ,en l’àmbit de l’empresa, celebrar reunions, 

prèvia notificació a l’ empresari, recaptar quotes i distribuir informació sindical, fora de les 

hores de treball i sense pertorbar l’activitat normal de l’empresa empresa.  

 

 

58. D’acord amb el TREBEP, NO seran objecte de negociació: 

 

A. Els  criteris generals dels plans i fons per la formació i la promoció interna. 

B. La regulació i determinació concreta, en cada cas, dels sistemes, criteris i òrgans i  

procediments d’accés a l’ocupació pública i la promoció professional. 

C. La determinació i aplicació de les retribucions complementaries dels  funcionaris. 

D. Les normes que fixen els criteris i mecanismes generals en matèria de avaluació de 

l’acompliment. 

 

 

59. Segons la llei 36/2011 , reguladora de la jurisdicció social, són principis que els jutges 

i tribunals seguiran en la interpretació i aplicació de les normes reguladores del procés 

social ordinari:  

 

A. Eficàcia i eficiència. 

B. Oralitat i celeritat. 

C. Autonomia i independència. 

D. Veracitat i desconcentració. 
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60. Els Jutjats i Tribunals laborals s’ordenen de menor a major rang jeràrquic. Assenyala 

la resposta que detalla l’ordre correcte: 

 

A. Sala Social Tribunals Superiors de Justícia de les CCAA / Jutjats socials / Tribunal 

Suprem Sala IV / Audiència Nacional. 

B. Audiència Nacional/ Sala Social Tribunals Superiors de Justícia de les CCAA. 

C. Jutjats Socials/ Sala Social Tribunals Superiors de Justícia de les CCAA / Audiència 

Nacional / Tribunal Suprem Sala IV. 

D. Jutjats Socials / Sala Social Tribunals Superiors de Justícia de les CCAA / Tribunal 

Suprem Sala IV /Audiència Nacional. 

 

 

61. Assenyala quina de les següents afirmacions és correcta d’acord amb el RDL 8/2015 

del text refós de la llei General de la Seguretat Social: 

 

A. L’afiliació dependrà en cada moment, del regim al qual s’inclogui al treballador. 

B. Només l’empresari podrà practicar l’afiliació dels seus treballadors. 

C. La base màxima de cotització s’estableix per la corresponent Llei de Pressupostos de 

l’Estat. 

D. La base de cotització per la contingència d’atur, serà la corresponent a las contingències 

comuns. 

 

 

62. Indica quina de les següents afirmacions és correcta d’acord amb el RDL 8/2015 del 

text refós de la llei General de la Seguretat Social: 

 

A. En cas de malaltia comú o d’accident  laboral, el subsidi s’abonarà a partir del quart  dia 

de baixa en el treball, tot i que del quart al desè dia de baixa, ambdós inclosos el subsidi 

anirà  a càrrec de l’empresari. 

B. En cas de malaltia comú, s’exigirà un mínim de tres cents dies  de cotització per tenir dret 

al subsidi d’incapacitat temporal. 

C. A efectes de determinar la durada del subsidi d’incapacitat temporal ,no es  computaran 

els períodes de recaiguda en un mateix procés. 

D. En cas d’ accident, sigui o no de treball, i de malaltia professional, no se exigirà cap 

període previ de cotització per tenir dret al subsidi d’incapacitat temporal. 

 

 

63. La Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals defineix per "condició de treball". 

Assenyala quina de les següents definicions és FALSA:  

 

A. Les característiques generals dels locals, les instal•lacions, els equips i els productes 

existents en el centre de treball. 

B. La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l'ambient de treball. 

C. L’organització i ordenació, que influeixen en la magnitud dels riscos als quals estigui 

exposat el treballador. 

D. Els salaris i complements retributius que rep el treballador 
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64. Què és el que diferencia la inhabilitació absoluta de la inhabilitació especial per a 

l’ocupació o càrrec públic, segons el Codi Penal?: 

 

A. Únicament la duració de les mateixes. 

B. Que la inhabilitació absoluta es refereix a tots els càrrecs i ocupacions públiques i la 

especial a un específic relacionat amb el delicte. 

C. Que la inhabilitació absoluta priva d’ocupació i càrrecs públics i la especial únicament els 

suspèn. 

D. No hi ha diferències entre les mateixes. 

 

 

65. Segons la llei de Bases de Règim Local, quina de les següents afirmacions NO és 

correcta respecte als béns de domini públic?: 

 

A. Són embargables. 

B. Són els destinats a ús o servei públic. 

C. Són imprescriptibles. 

D. Són inalienables. 

 

 

66. La competència per alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic 

correspon: 

A. Als Consells del Districtes on s’ubiqui el bé. 

B. Al Consell Municipal. 

C. A la Comissió de Govern. 

D. A l’alcalde/essa. 

 

 

67. Assenyala quina NO és una característica bàsica d’un indicador de planificació: 

A. Rellevant. 

B. Comparable. 

C. Ambigu. 

D. Disponible. 

 

 

68. Indica quin dels següents és indicador d’eficiència: 

 

A. Nombre d’escoles bressol inaugurades. 

B. Nombre d’agents de la Guàrdia Urbana. 

C. Ràtio entre despesa feta pels turistes sobre despesa en promoció turística. 

D. Cost del contracte de teleassistència.  
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69. Segons la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern, NO es 

tracta d’un element que les Cartes de Servei hagin d’incloure en el marc regulador dels 

serveis públics bàsics?: 

 

A. Els estàndards mínims de qualitat del servei desglossats, si escau, per categories de 

prestacions i els indicadors i els instruments per avaluar-ne l’aplicació. 

B. Els drets i deures dels usuaris. 

C. Les vies utilitzables perquè els usuaris puguin obtenir informació i orientació amb relació 

al servei públic. 

D. La missió i objectius de cada servei. 

 

 

70. Segons la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern, les 

sol·licituds d’accés a la informació pública s’han de resoldre : 

 

A. En el termini de trenta dies, a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud, i en 

cap cas es pot prorrogar. 

B. En el termini d’un mes, a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud. 

C. En el termini d’un mes, a comptar des del dia de la recepció de la sol·licitud. 

D. En el termini de quinze dies, a comptar des del dia següent a la recepció de la sol·licitud. 

 

 

71. Segons l’Ordenança Reguladora d'Administració Electrònica de l'Ajuntament de 

Barcelona (ORAE), a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona hi podem trobar: 

 

A. Informació general sobre la oferta publica d’ocupació d’àmbit de l’administració estatal i 

autonòmica. 

B. La informació sobre l’accés als expedients municipals. 

C. La informació sobre la contractació pública municipal i l’accés al perfil del contractant 

municipal.  

D. El registre de parelles estables. 

 

 

72. indica quina de les següents respostes és certa respecte al certificat digital : 

 

A. És un document expedit per qualsevol administració que permet signar digitalment els 

tràmits.  

B. Es crea amb una clau privada i una clau pública, complementaries per crear una 

estructura criptogràfica asimètrica. 

C. Es crea per identificar sempre persones físiques. 

D. Acompleix els principis de seguretat, repudi i confidencialitat. 
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73. La interoperabilitat és : 

 

A. El conjunt de criteris en matèria de seguretat, conservació de la informació que han 

d’utilitzar les administracions públiques en les seves relacions amb els ciutadans. 

B. El conjunt de criteris en matèria de seguretat, conservació de la Informacion que han 

d’utilitzar les administracions públiques en les seves relacions entre administracions. 

C. La capacitat dels sistemes d’informació de compartir dades i possibilitar l’intercanvi de 

coneixement entre ells. 

D. La capacitat jurídica de les administracions públiques per requerir informació als 

administrats. 

 

 

74. Segons el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, a quin 

Canal de Participació correspon a la següent definició: “Òrgan consultiu i de participació 

en el qual els representants de l’Ajuntament de Barcelona i la ciutadania debaten els afers 

principals de la ciutat”: 

 

A. Consell de Ciutat. 

B. Audiència Pública de Districte. 

C. Consulta Ciutadana. 

D. Consell de Barri. 

 

 

75. Segons el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, quina 

d’aquestes eines de comunicació amb la ciutadania correspon a la següent definició: 

“Comunicació d’una persona que manifesta un fet irregular en el funcionament municipal 

localitzat en un espai i temps concret i que requereix una actuació municipal”: 

 

A. Incidència.  

B. Queixa. 

C. Reclamació. 

D. Suggeriment. 

 

 

76. Segons la llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals, pel que fa al tractament de les dades personals d’un menor d’edat, únicament es 

pot fonamentar el seu consentiment: 

 

A. Quan sigui més gran de catorze anys si consta el consentiment del titular de la pàtria 

potestat o tutela. 

B. Quan sigui més gran de divuit anys. 

C. Quan sigui més gran de setze anys.  

D. Quan sigui més gran de catorze. 
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77. Segons la llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals, en relació a les dades obtingudes per part de persones físiques o jurídiques, 

públiques o privades, a través de sistemes de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de 

preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions:  

 

A. Les dades s’han de suprimir en el termini màxim de tres mesos des de la seva captació. 

excepte quan s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra 

la integritat de persones, béns o instal·lacions. 

B. Implica una vulneració al dret a la intimitat en tots els casos.  

C. Les dades s’han de suprimir en el termini màxim d’un mes des de la seva captació. 

excepte quan s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra 

la integritat de persones, béns o instal·lacions. 

D. El responsable del tractament està obligat a bloquejar les dades quan en dugui a terme 

la rectificació o la supressió. 

 

 

78. Què és el Programa d’Actuació Municipal (PAM) segons el Reglament Orgànic 

Municipal (ROM): 

 

A. És l’instrument de Planificació de l’activitat municipal a cada mandat. 

B. És el Pla Directiu de l’Alcalde o Alcaldessa, durant el mandat. 

C. És l’eina que recopila els Programes d’Actuació dels  Districtes durant el mandat. 

D. Són els objectius estratègics del govern municipal presents al seu programa electoral. 

 

79. D’acord amb la llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, quina de les 

següents polítiques municipals NO l’exerceixen els ens locals de més de 50.000 habitants 

com a competència pròpia sinó delegada?: 

 

A. Cementiris. 

B. Urbanisme. 

C. Prevenció de la violència vers les dones. 

D. Prevenció i extinció d’incendis. 

 

 

80. Segons el Reglament Orgànic Municipal, quin és l’òrgan que fa l’aprovació definitiva 

del PAM: 

 

A. Comissió de Govern. 

B. Gerent Municipal. 

C. Alcalde / Alcaldessa. 

D. Plenari del Consell Municipal. 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

PREGUNTES DE RESERVA  

 

81. La interposició de qualsevol recurs, segons la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques:  

 

A. Suspendrà l’execució de l’acte impugnat, llevat dels casos en què una disposició 

estableixi el contrari.  

B. No suspendrà l’execució de l’acte impugnat, llevat dels casos en què una disposició 

estableixi el contrari. 

C. Suspendrà l’execució de l’acte impugnat si es fonamenta en alguna de les causes 

previstes en l’article 47 de la LPAC. 

D. Suspendrà automàticament l’execució de l’acte impugnat si es fonamenta en alguna de 

les causes previstes en l’article 48 de la LPAC. 

 

 

82. En relació a l’ampliació de terminis parcials corresponents a tràmits del procediment, 

i de conformitat amb la llei 39/2015 de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Publiques: 

 

A. Pot ser acordada per l’Administració en qualsevol moment sempre que s’hagi demanat 

desprès del venciment del termini de què es tracti. 

B. L’Administració la pot concedir d’ofici o a petició de les persones interessades. 

C. L’ampliació pot excedir de la meitat dels terminis establerts 

D. Els acords sobre l’ampliació o la denegació de terminis són susceptibles de recurs. 

 

 

83. D’acord amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els 

contractes que tinguin per objecte l'adquisició i l'arrendament d'equips i sistemes de 

telecomunicacions, o per al tractament de la informació, els seus dispositius i programes, 

i la cessió del dret d'ús d'aquests últims, a excepció dels contractes d'adquisició de 

programes d'ordinador desenvolupats a mida, tenen la consideració de contracte de: 

 

A. Subministraments. 

B. Serveis. 

C. Obra. 

D. Gestió de serveis públics. 

 

 

84. D’acord amb l’art. 9 de l’Ordenança fiscal reguladora l’ impost sobre l’increment del 

valor dels terrenys de naturalesa urbana es considera habitatge habitual del causant, a 

efectes de la bonificació establerta a les transmissions mortis causa, el següent màxim: 

 

A. Únicament l’habitatge habitual que hi figuri inscrit el causant al padró d’habitants. 

B. L’habitatge habitual, dos trasters i fins a dues places d’aparcament al mateix edifici. 

C. L’habitatge habitual, un traster i fins a dues places d’aparcament al mateix edifici 

D. L’habitatge habitual, un traster i una plaça d’aparcament al mateix edifici. 
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85. Segons el Text refós de la llei d’Hisendes Locals, són tributs propis de les entitats 

locals:  

 

A. Els impostos, taxes, preus públics i contribucions especials. 

B. Els impostos, taxes i preus públics. 

C. Els impostos, taxes i contribucions especials. 

D. Únicament els impostos. 

 

 

86. Segons la llei general de subvencions, qui té la consideració de beneficiari d’una 

subvenció? 

 

A. La persona que participi en les activitats que es realitzen en el si de l’activitat 

subvencionada. 

B. La persona que hagi d’exercir l’activitat en què es va fonamentar l’atorgament de la 

subvenció o que estigui en la situació que en legitimi la concessió. 

C. Els presidents d’associacions amb una antiguitat acreditada superior a 3 anys.  

D. La persona física o jurídica a qui es contracti per realitzar alguna de les tasques de 

l’activitat subvencionada. 

 

 

87. D’acord amb el TREBEP, la reserva del mínim del .........% es realitzarà de manera que, 

al menys, el ........% de les places ofertades ho siguin per ser cobertes per persones que 

acreditin discapacitat intel·lectual  i la resta de les places  ofertades ho sigui per para 

persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat. Assenyala la resposta 

correcta:  

 

A. 5% i 2% 

B. 7% i 5% 

C. 7% i 2% 

D. 10% i 7% 

 

 

88. D’acord amb el RDL 2/2015, de 23 d’octubre, d’aprovació del text refós de la Llei de 

l’Estatut dels Treballadors, qui abonarà als treballadors l’ import dels salaris pendents de 

pagament a causa de insolvència o concurs de l’empresari?:  

 

A. L’organisme autònom del Fons de Garantia Salarial. 

B. La Tresoreria de la Seguretat Social. 

C. Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

D. Institut Nacional de la Seguretat Social. 


