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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 Administració General 
- On posa Nom Prova: Segona prova. Prova Pràctica 
- On posa Data: 20 d’octubre de 2019 
- On posa Prova: Hauran d’escriure el número de supòsit pràctic escollit i omplir la casella 
que correspongui. 
- On posa DNI: heu d'escriure el vostre DNI en números  

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

 

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

 

 

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 NÚMERO 1. 
 

 

La Sara P va finalitzar l’any 2005 la llicenciatura de Dret a l’edat de 22 anys i el mes de juny de 

2006, i després de presentar-se a un procés selectiu, l’Ajuntament de XXXXXX li ofereix un lloc 

com interina de la categoria d’auxiliar d’administració a un Centre de Serveis Socials.  

 

1. Quins dels següents processos selectius pot haver superat la Sara (assenyala dues 
respostes): 

 
A. Bossa de treball. 

B. Oferta publica. 

C. Concurs. 

D. Mobilitat horitzontal.  
 

 

2. Pel que fa a la selecció del personal interí la selecció es realitzarà: 
 

A. Mitjançant un procediment de concurs. 

B. Mitjançant un procediment de lliure designació. 

C. Mitjançant procediments àgils. 

D. Respectant, entre d’altres, els principis de competència i confidencialitat. 

 

 

La Sara s’implica molt en la seva feina i decideix iniciar els estudis de Treballador/a Social, 

compaginant-los amb la preparació de la oferta pública convocada l’any 2008. Al mes de gener de 

2009 la Sara havia de preparar els exàmens de la carrera i l’examen del temari de les oposicions 

previst per a la primera setmana de febrer de 2009. Necessita temps per estudiar 

 

 

3. Segons marca la legislació actual quines d’aquestes opcions pot utilitzar per gaudir de 
temps per estudiar? (assenyala dues respostes): 

 
A. Demanar 6 dies d’assumptes personals sense justificació 

B. Demanar un permís d un mes per assumptes propis sense retribució  

C. Utilitzar els 22 dies hàbils de vacances retribuïdes.  

D. Sol·licitar una excedència per interès particular. 

 

Al maig de 2009 es nomenada funcionaria de carrera de la categoria d’auxiliar d’administració 
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4. Quin tipus de plaça podia ocupar la Sara com auxiliar des del juny de 2006 fins al maig 
de 2009 (assenyala dues respostes): 

 
A. Una plaça temporal creada per acumulació de tasques. 

B. Una plaça d’un auxiliar  que gaudeix del dret de reserva de plaça.  

C. Una plaça  vinculada a un programa temporal per Ajuts a les famílies. 

D. Una plaça d’un gestor que gaudeix de jubilació parcial. 

 

 

5. Quin d’aquests requisits havia de complir la Sara per accedir a una plaça de funcionaria 
de carrera: 

 
A. Haver ocupat, com a minin 2 anys,una plaça com a funcionaria interina de la mateixa 

categoria. 

B. Posseir la capacitat social per acomplir les tasques.  

C. Tenir la titulació de grau superior. 

D. Prendre possessió del lloc de treball en el termini reglamentari. 

 

L’any 2011, l’Ajuntament inicia diversos processos de promoció interna a un dels quals la Sara vol 

optar. Per això sol·licita una llicencia sense retribució de 6 mesos per preparar-la. 

 

 

6. Quina d’aquestes afirmacions és correcta? 
 

A. Es un requisit de presentació a la promoció interna tenir una antiguitat de, com a mínim, dos 

anys de servei actiu en l’inferior subgrup de classificació.  

B. La promoció interna consisteix en l’ascens en l’estructura de llocs de treball pels 

procediments establerts.  

C. La Sara podrà accedir a la convocatòria de promoció interna de Tècnic Superior en Dret 

(A1). 

D. En cap cas, els funcionaris podran progressar simultàniament en les modalitats de carrera 

horitzontal i vertical. 

 

 

La Sara supera el procés de promoció interna especial al gener de 2012 i continua treballant al 

Centre de Serveis Socials. 

Al Centre de Serveis Socials on treballa, Sara coneix al Pere T, funcionari de carrera de la 

categoria de Psicòleg i l’any 2015 contrauen matrimoni. 
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7. D ’acord amb el RDL 5/2015, tindrà dret a (assenyala dues respostes): 
 

A. 3 dies per trasllat de domicili, sense canvi de residencia.  

B. 15 dies per matrimoni. 

C. 6 dies per assumptes particulars, cada any.  

D. 1 dia addicional de permís per assumptes particulars per triennis.  

 

 

Al maig de 2016 neix la seva filla Alma, però li detecten un problema de salut i resta ingressada 

durant 5 setmanes. 
 

 

8. Quines d’aquestes informacions són correctes? (assenyala dues respostes) 
 

A. La Sara P tindrà dret a absentar-se del treball durant un màxim de tres hores diàries 

percebent les retribucions integres, durant el període d’hospitalització de la seva filla. 

B. Amb caràcter general, el subsidi de maternitat te una durada de 16 setmanes 

ininterrompudes. 

C. El subsidi de maternitat s’inicia des del mateix dia de la data del part o la del inici del 

descans, de ser aquesta anterior. 

D. El subsidi de maternitat s'ampliarà la durada del permís en el nombre de dies que la seva 

filla estigui hospitalitzada, amb un màxim de 16 setmanes addicionals, independentment de 

la durada mínima del període d'hospitalització i de la causa. 

 

 

Al setembre de 2017, Sara vol sol·licitar una excedència. Per això analitza les característiques de 

les diferents excedències: 

 

 
9. Quina d’aquestes característiques és certa? 
 

A. La excedència voluntària te una durada mínima de 3 anys. 

B. No podria sol·licitar l’excedència voluntària ja que no ha prestat serveis efectius el temps 

suficient. 

C. Podria sol·licitar l’excedència per cura de fills mentre la seva filla sigui menor de tres anys. 

D. En tots els casos, gaudirà de reserva de lloc durant un període no superior a dos anys. 

 

 

 

Finalment decideix sol·licitar una excedència per cura de fill per un període de sis mesos.  
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10. En relació amb aquesta, quines d’aquestes afirmacions són correctes (assenyala dues 
respostes): 

 
A. La durada màxima que podria sol·licitar és de tres anys, a comptar de la data del naixement. 

B. Podria acumular dos períodes d'excedència, en el cas que s'esdevingui una nova causa. 

C. L'excedència voluntària per tenir cura d'un fill es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir 

del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l'adopció o 

l'acolliment. 

D. El personal interí no pot gaudir d'aquesta situació administrativa. 
 

 

11. En el cas que la Sara hagués de sol·licitar una excedència per tenir cura de la seva mare, 
ha de tenir en compte els següents aspectes (assenyala dues respostes): 

 
A. Les persones funcionaries tenen dret a un període d'excedència voluntària per tenir cura 

d’un familiar fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat que estigui al seu càrrec, amb la 

condició que aquest no es pugui valer pel seu propi compte i no pugui exercir cap activitat 

retribuïda. 

B. Aquest tipus d’excedència no comporta la reserva de lloc de treball. 

C. Pot ser atorgada per un període mínim de tres mesos i màxim de tres anys. 

D. Podrà participar en els cursos de formació que convoqui l’Ajuntament.  

 

 

En Pere, el seu marit, col·labora des de fa anys amb una organització no governamental on 

imparteix cursos de formació 
 

 

12. Quines gestions va haver de fer en Pere amb l’Ajuntament per prestar aquesta activitat 
docent?  

 
A. Avisar per escrit al seu responsable abans d’impartir cada vegada els cursos.  

B. Sol·licitar autorització de compatibilitat amb una activitat privada. 

C. No ha de fer res perquè l’activitat docent és una activitat exceptuada del regim de 

compatibilitats.  

D. Un mes abans d’impartir cada curs es necessari que renovi la sol·licitud d’autorització de 

compatibilitat.  

 

13. Si en Pere té una jornada de treball ordinària (37h i 30 min) quin és el límit màxim d’hores 
que pot dedicar a la seva activitat docent: 

 
A. 10 hores 30 min setmanals.  

B. 25 hores setmanals. 

C. 18 hores 45 minuts setmanals.  

D. 15 hores setmanals. 

 

L’any 2017 proposen a Pere T participar en una missió de cooperació internacional a Guatemala, 

que li es autoritzada pels seus superiors.  
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14. En quina situació administrativa resta en Pere a l’Ajuntament de Barcelona quan 
participa en la missió de cooperació internacional?: 

 
A. En comissió de serveis.  

B. En serveis especials. 

C. En excedència voluntària. 

D. Sense reserva de plaça o destinació. 

 

15. En quin cas els superiors d’en Pere li podien haver denegat el permís per participar en la 
missió de cooperació internacional a Guatemala: 

 

A. En el supòsit que en Pere tingués pendent complir una sanció imposada prèviament . 

B. En el supòsit que per necessitat del servei no es pugui substituir la seva plaça.  

C. En el supòsit que en Pere tingués assignada una jornada superior a 37,5 hores. 

D. En el cas que aquesta missió tingui una durada superior a 12 mesos. 

 

16. Un cop autoritzada la missió de cooperació d’en Pere, l’Ajuntament podrà cobrir el lloc 
de treball que ha deixat vacant? (assenyala dues respostes): 

 
A. Si, mitjançant una comissió de serveis amb adscripció provisional. 

B. No, caldrà amortitzar la seva plaça. 

C. Si, amb personal interí. 

D. Si, convocant un concurs intern. 

 

L’any 2018 la Sara es presenta a un procés de promoció interna de la categoria de Gestor 

d’Administració General, essent nomenada el mes de setembre de 2018 i s’adscriu al Departament 

de Serveis a les Persones del districte de l’Eixample, a un lloc base de nivell de destinació 20 

Després de 3 mesos, la seva cap es jubila i el 20 de gener de 2019 es publica al butlletí municipal 

el procés selectiu per proveir el lloc de Cap de Departament de Serveis a les Persones del districte 

de l’Eixample de nivell 26. La Sara participa en el procés intern per ocupar aquest lloc de 

comandament. 
 

 

 

17.  Mitjançant quins procediment podria ocupar aquest lloc de forma definitiva? (assenyala 
dues respostes): 

 

A. Concurs de mèrits. 

B. Lliure designació. 

C. Concurs oposició. 

D. Permuta. 
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18. Quins d’aquets sistemes de provisió de lloc de treball es consideren extraordinaris? 
(assenyala dues respostes): 

 
A. La lliure designació. 

B. L’encàrrec de funcions. 

C. El concurs de mèrits. 

D. L’acumulació de tasques. 

 

 

Finalment el dia 1 de març de 2019, la Sara es nomenada Cap de Departament. Al mateix temps li 

es autoritzada la percepció d’una ajuda familiar al ser reconeguda una discapacitat a la seva filla. 

 

 

19. Pel que fa a les retribucions a les que tindrà dret la Sara en el mes de juny de 2019, quina 
de les següents afirmacions és correcta?:  

 
A. Podrà percebre participació en tributs o en qualsevol altre ingrés de l’Ajuntament com a 

contraprestació dels serveis que hagi prestat a la ciutadania fora de la seva jornada habitual  

B. Podrà percebre 1 trienni del subgrup C2 i 3 del subgrup A2. 

C. En la paga extraordinària de juny de 2019 percebrà el sou del subgrup C1. 

D. La paga extraordinària del mes de juny de la Sara es merita de  desembre a maig  

 

 

20. Quant temps haurà d’ocupar el seu lloc, la Sara T, de forma ininterrompuda per tal de 
poder consolidar el nivell 26? 

 
A. 2 anys. 

B. 3 anys. 

C. 6 anys. 

D. 4 anys. 

 

 

21. Quina és la formula correcta pel càlcul de la base de cotització del mes de juny de la 
Sara? 

 
A. ((sou + triennis + complement destí + complement específic)/14)*2 

B. ((sou + triennis + complement destí + complement específic + ajuda familiar)*14)/12 

C. ((sou + complement destí + complement específic+ ajuda familiar)*14)/12 

D. (((sou + triennis + complement destí + complement específic+ ajuda familiar)*14)/12)*2 

 

 

Li proposen a la Sara assistir a unes jornades en un municipi d’altra Comunitat Autònoma, durant 

tres dies, iniciant-se el dia 20 de maig de 2019 a les 16h. i finalitzant el dia 22 de maig de 2019 a 

les 16h. 
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22. Quines indemnitzacions per raó de servei podrà sol·licitar? (assenyala dues respostes) 
 

A. Despeses d’allotjament de 2 dies. 

B. 100% de les despeses de manutenció dels 3 dies. 

C. No li correspon cap indemnització. 

D. Les despeses de desplaçament en taxi entre la estació de ferrocarril, bus o aeroport fins el 

lloc de destinació de la comissió de serveis. 

 

 

Quan la Sara es nomenada responsable del Departament es troba amb una actitud poc 

col·laboradora d’en Joan, un funcionari adscrit al seu departament, que tenia expectatives d’ocupar 

aquest lloc. Qüestiona les seves ordres, no lliura la feina en el temps que se li estableix, s’absenta 

del seu lloc de treball sense motiu justificat incomplint la seva jornada en unes 10 hores mensuals, 

mostra una actitud hostil i això està afectant a l’ambient de treball. 

Desprès de 2 mesos l’actitud d’en Joan empitjora, desobeeix reiteradament les instruccions  de la 

Sara i en la darrera reunió de coordinació del departament en Joan va protagonitzar un fort 

enfrontament amb tot  l’equip.  

 

 

23. Les conductes que mostra en Joan es consideren: 
 

A. Motiu de falta lleu. 

B. Faltes disciplinaries, de manca de respecte però no sancionables. 

C. Faltes disciplinaries molt greus.  

D. Faltes disciplinaries greus.   

 

24. Per tal d’iniciar el procediment sancionador, la Sara ha de tenir en compte les següents 
consideracions: (assenyala dues respostes) 

 
A. Les infraccions greus prescriuen al cap de 2 anys. 

B. Les sancions imposades per faltes lleus prescriuen al cap de l’any. 

C. Amb caràcter sancionador, podrà sol·licitar la deducció proporcional d’havers de la jornada 

mensual no realitzada (art 30 TREBEP). 

D. El termini de prescripció de les faltes s’inicia des de la fermesa de la resolució 

sancionadora. 

 
 

 
Al mes de novembre de 2019 està prevista la convocatòria d’eleccions sindicals i un dels seus 
col·laboradors es presenta com a representant sindical 
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25. D’acord amb el RD 5/2015, quina d’aquestes afirmacions és correcta?: 
 

A. Podran formar part de les Meses de Negociació aquells sindicats que hagin obtingut el 5 per 

100 dels representants en les eleccions per Delegats  i Juntes de Personal. 

B. Les Juntes de Personal es constituiran en unitats electorals que comptin amb un cens 

mínim de 100 funcionaris. 

C. El crèdit d’hores mensuals dins  de la jornada de treball i retribuïdes com de treball efectiu 

per administracions amb mes de 750 funcionaris es de 40. 

D. Una de les funcions de les Juntes de Personal es ser informades de totes las sanciones 

imposades als funcionaris. 

 

 

PREGUNTES DE RESERVA 

 

26. . En matèria d’ingrés, quina reserva fa el TREBEP per al personal amb discapacitat? 
 

A. No inferior al 7 per 100 de les vacants.  

B. No inferior al 10 per 100 de les vacants.  

C. El TREBEP no estableix res al respecte. 

D. El 2 per 100 de les vacants. 

 

 

27.  En relació amb l’excedència per cura de fill, quina d’aquestes afirmacions és correcta? : 
 

A. El període d'excedència computa a l'efecte del reconeixement de triennis. No així per la 

consolidació del grau personal i el sistema de previsió o drets passius. 

B. Si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, perd de forma 

immediata els drets generals sobre aquest. 

C. Les excedències per tenir cura d'un fill són incompatibles amb l'autorització de 

compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finiment del termini d'excedència. 

D. En el cas que dos funcionaris generin el dret a gaudir de l'excedència pel mateix subjecte 

causant, serà obligatori que l’exerceixin de forma simultània. 

 

 

28. Tal i com s’especifica a la pàgina 8, en Pere col·labora des de fa anys amb una 
organització no governamental on imparteix cursos de formació. Respecte a l’activitat 
docent assenyala quina de les següents opcions és correcta: 

 
A. En Pere pot modificar la jornada i horari de treball municipal quan ho autoritzi una resolució 

expressa de l’òrgan competent en matèria de personal. 

B. En Pere no pot modificar la jornada de treball ni l’horari d’en Pere a l’Ajuntament. 

C. En Pere pot modificar la jornada i horari de treball municipal quan ho autoritzi el seu superior 

jeràrquic. 

D. En Pere pot modificar la jornada i horari de treball municipal quan la jornada i l’horari dels 

cursos coincideixen. 
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29. Quin és el termini màxim en el qual l’ajuntament ha de convocar un lloc de comandament 
si està ocupat per un funcionari mitjançant un encàrrec de funcions: 

 
A. 3 mesos. 

B. 1 any. 

C. 6 mesos llevat que el lloc de treball estigui reservat a un funcionari per algun dels motius 

establerts a la normativa vigent.  

D. La normativa no preveu cap termini màxim. 

 

 

30. Tal i com s’especifica a la pàgina 11, quines conseqüències poden tenir per en Joan les 
seves conductes?: (assenyala dues respostes) 

 
A. Rebre una amonestació. 

B. Ser separat del servei. 

C. La pèrdua d’un o dos graus personals. 

D. La suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions, per mes de 15 dies i fins a un any.  
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SUPÒSIT NÚMERO 2. 
 

L’Ajuntament XXXX presenta el següent pressupost inicial (en euros) per a l’exercici 2019: 

 

 INGRESSOS   DESPESES  

Capítol 1 Impostos directes 1.100.000 Capítol 1 Despeses de personal 600.000 

Capítol 2 Impostos indirectes 50.000 Capítol 2 Despeses en béns i serveis 1.200.000 

Capítol 3 Taxes, preus públics i alt. 300.000 Capítol 3 Despeses financeres 10.000 

Capítol 4 Transferències corrents 800.000 Capítol 4 Transferències corrents 100.000 

Capítol 5 Ingressos patrimonials 30.000 Capítol 5 Fons de contingència i alt. 100.000 

Capítol 6 Alienació d’inversions reals 0 Capítol 6 Inversions reals 330.000 

Capítol 7 Transferències capital 100.000 Capítol 7 Transferències capital 0 

Capítol 8 Actius financers 0 Capítol 8 Actius financers 0 

Capítol 9 Passius financers 10.000 Capítol 9 Passius financers 50.000 

 TOTAL INGRESSOS 2.390.000  TOTAL DESPESES 2.390.000 

 

L’Ajuntament vol posar en marxa un projecte anomenat “Barris” amb un pressupost de 250.000 

euros. Un cop iniciat l’exercici, aquest ajuntament rep la comunicació que li ha estat atorgada 

una subvenció de 100.000 euros de la Unió Europea (UE) per finançar el projecte “Barris”. 

 

Així doncs, el projecte “Barris” s’inicia amb el següent pressupost: 

 

Finançament: 

50.000€ de la UE per obres d’inversió 

50.000€ de la UE per despeses corrents d’actuacions de caràcter cultural, educació 

150.000€ amb fons propis no condicionats 

 

250.000€ TOTAL FINANÇAMENT 

 

Despesa: 

50.000€ Recursos humans 

50.000€ Activitats culturals 

50.000€ Activitats educatives 

100.000€ Obres d’inversió 

 

250.000€ TOTAL DESPESES 

 

El termini d’execució del projecte és de 2 anys, entre 01/10/2018 i 30/09/2020, per la qual cosa 

la UE acceptarà justificacions de despeses fetes durant el quart trimestre de l’any 2018. 

 

Tenint en compte aquestes dades i, en referència a la gestió del pressupost d’aquest 

ajuntament i a la gestió d’aquest projecte, es plantegen les següents qüestions: 
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1. Com podem definir el pressupost inicial de l’entitat? 

 

A. Equilibrat. 

B. Amb superàvit. 

C. Amb dèficit. 

D. Desequilibrat, perquè el Capítol. V de despeses no es té en compte. 

 

 

2. A la vista del pressupost inicial de l’entitat. Quines conclusions podem deduir? 

(assenyala dues respostes) 

 

A. Es finança majoritàriament amb recursos provinents d’altres entitats. 

B. Els serveis els presta majoritàriament amb personal propi. 

C. Els serveis els presta majoritàriament mitjançant contractació externa. 

D. Es finança majoritàriament amb recursos propis. 

 

 

3. Es preveu que quan es faci la liquidació de pressupost es vol calcular un indicador 

que relacioni les Obligacions Reconegudes Netes dels capítols 6 i 7 respecte del total 

d’Obligacions Reconegudes Netes. Aquest indicador es denomina: 

 

A. Execució de pressupost de despesa. 

B. Execució del pressupost d’Ingressos de capital. 

C. Esforç inversor. 

D. Autonomia fiscal. 

 

 

4. Quina de les següents opcions NO té la consideració de projecte de despesa? 

 

A. Els projectes d’inversió inclosos a l’annex d’Inversió que acompanya al pressupost. 

B. Les despeses amb finançament afectat. 

C. Qualsevol altra unitat de despesa pressupostària sobre la que es vulgui efectuar un 

seguiment i control individualitzat. 

D. Totes les despeses vinculades al Pla d’Actuació Municipal. 

 

 

5. De quins tipus d’ingrés són els fons provinents de la Unió Europea per el projecte 

“Barris”? (assenyala dues respostes) 

 

A. Ingressos de capital. 

B. Ingressos corrents. 

C. Ingressos financers. 

D. Ingressos per transferències. 
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6. En quins dels següents capítols del Pressupost de Despeses es poden comptabilitzar 

les despeses del projecte “Barris” finançades amb fons provinents de la Unió 

Europea? (assenyala dues respostes) 

 

A. Capítol I 

B. Capítol III 

C. Capítol V 

D. Capítol VI 
 

 

7. Per tal de començar a executar les despeses del projecte “Barris” ens cal incorporar 

els recursos provinents del finançament de la Unió Europea en el pressupost 

municipal 2019. Quin tipus de modificació de crèdit cal fer? 

 

A. Generació de crèdit. 

B. Ampliació de crèdit. 

C. Incorporació de crèdit. 

D. Crèdit extraordinari. 
 

 

8. Des de la Gerència us demanen quants expedients de modificació de crèdit de la 

tipologia esmentada en la pregunta anterior cal tramitar i aprovar per incorporar els 

recursos provinents del finançament de la Unió Europea en el pressupost municipal 

2019. Assenyala la resposta correcta: 
 

A. 3, és a dir 1 per a cadascun dels capítols d’ingressos a tramitar. 

B. 2, és a dir 1 per a cadascun dels capítols d’ingressos a tramitar. 

C. Es pot fer un sol expedient que inclogui modificar diversos capítols del pressupost. 

D. Cap de les anteriors respostes és correcta. 
 

 

9. Quina és la primera fase d’execució del pressupost de despeses que té rellevància 

jurídica amb tercers? 
 

A. Autorització. 

B. Disposició. 

C. Obligació. 

D. Pagament. 
 

 

10. L’acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una despesa per a una quantia certa 

o aproximada s’anomena: 
 

A. Autorització. 

B. Disposició. 

C. Obligació. 

D. Pagament. 
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11. Si per l’execució del projecte “Barris” cal fer un contracte de serveis d’activitats 

culturals per import de 30.000,00 euros ¿Quina és la combinació de més fases 

d’execució del pressupost que es pot acumular en un sol acte administratiu en 

l’adjudicació d’aquest contracte? 

 

A. A 

B. AD 

C. ADO 

D. ADOP 

 

 

12. Quines de les següents despeses generades durant l’execució del projecte “Barris” 

podran tenir la consideració de bestretes de caixa fixa? (assenyala dues respostes) 

 

A. Dietes per desplaçaments originats pel projecte. 

B. Compra d’ordinadors. 

C. Adquisició de bolígrafs i llibretes per les reunions. 

D. Remuneració d’un conferenciant extern. 

 

 

13. Si a data 30/03/2019 es té coneixement que hi ha despeses vinculades al projecte 

“Barris” que es van realitzar durant el mes de desembre de l’any passat (2018), però 

que no s’havien comptabilitzat per manca de crèdit pressupostari. Us demanen si es 

podrien aplicar al pressupost 2019. Quina és la resposta correcta? 

 

A. Si, tramitant un reconeixement de crèdit aprovat pel Gerent Municipal. 

B. Si, tramitant un reconeixement de crèdit aprovat pel Plenari Municipal. 

C. No. S’han d’aplicar al pressupost de l’exercici anterior. 

D. Si, tramitant un reconeixement de crèdit aprovat per l’Alcaldia. 

 

14. En projecte Barris hi ha despeses culturals i despeses educatives. Si s’hagués de fer 

una modificació pressupostària en el sentit de dotar 25.000€ per a la realització d’una 

activitat educativa, provinents des de l’aplicació pressupostària de “cultura”. Quin és 

l’òrgan que hauria d’aprovar aquesta modificació segons la normativa vigent?: 

 

A. Únicament pot aprovar-la el Plenari Municipal. 

B. És el que estableixin les Bases d’Execució del Pressupost Municipal. 

C. És el màxim responsable de l’àrea o àmbit. 

D. Únicament pot aprovar-la l’Alcaldia. 

 

15. Per l’execució del projecte “Barris” cal tramitar un contracte menor, l’objecte del qual 

és “Disseny d’un fulletó divulgatiu de les activitats educatives”. En la fase 

d’adjudicació, quin ha de ser l’òrgan de control previ?: 

 

A. Intervenció Municipal. 

B. No hi ha fiscalització o intervenció prèvia en aquest cas. 

C. Auditors externs. 

D. La Sindicatura de Comptes. 
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16. A quin capítol pressupostari cal aplicar les despeses del contracte de “Disseny d’un 

fulletó divulgatiu de les activitats educatives” del projecte “Barris”? 

 

A. Capítol I 

B. Capítol VI 

C. Capítol IV 

D. Capítol II 

 

17. Per l’execució del projecte “Barris” cal tramitar un contracte d’obres per import de 

30.000,00 euros que adjudicarà la Comissió de Govern per reforma de l’espai “Casal 

de Barri” on es realitzaran les activitats culturals i educatives. En la fase 

d’adjudicació, quin ha de ser l’òrgan de control previ?: 

 

A. Intervenció Municipal. 

B. No hi ha fiscalització o intervenció prèvia en aquest cas. 

C. Auditors externs. 

D. La Sindicatura de Comptes. 

 

18. Quan es rep la darrera certificació del contracte d’obres que es va contractar per 

import de 30.000,00 euros per reforma de l’espai “Casal de Barri” us demanen si, 

prèviament al reconeixement de l’obligació, cal efectuar la “Intervenció de la 

comprovació material de la inversió” i si, per tant, cal sol•licitar la seva assistència a 

la Intervenció Municipal o si, per contra, no és preceptiva la “Intervenció de la 

comprovació material de la inversió” i és suficient amb l’acta de conformitat o una 

certificació de la persona responsable de la recepció del contracte. Quina resposta 

donaríeu? 

 

A. Que al tractar-se d’obres de reforma sempre és preceptiva l’assistència de la Intervenció 

Municipal en la comprovació material de la inversió. 

B. Que com que l’Interventor Municipal no té suficients coneixements tècnics, no cal que 

assisteixi ell. Només cal l’assistència del tècnic qualificat que l’assessora. 

C. Que donades les característiques del contracte, no és preceptiva l’assistència de la 

Intervenció Municipal en la comprovació material de la inversió. 

D. Que per tractar-se de despeses de l’any 2018 no es procedent la comprovació material 

de la inversió. 
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19. El 01/06/2019 es rep la comunicació que la Diputació de Barcelona ha atorgat 50.000 

euros per al projecte “Barris”. Sorgeix el dubte de si són compatibles les dues 

subvencions. Assenyala la resposta correcta: 

 

A. Les subvencions provinents d’una administració supraestatal i d’una administració local 

mai són compatibles. 

B. Les subvencions provinents d’una administració supraestatal i d’una administració local 

sempre són compatibles. 

C. Com que la subvenció de la Diputació no diu el contrari i el projecte ja s’havia iniciat i 

comptava amb un finançament de la UE inferior al 50%, llavors són compatibles. 

D. Cal revisar tant la normativa aplicable a la subvenció de la UE com a la subvenció de la 

Diputació, per veure quins límits estableixen i si fixen incompatibilitats. 

 

 

20. Arribat el 31 de desembre de 2019, tenim 80.000,00 euros de crèdits disponibles 

provinents dels fons de la Unió Europea que s’havia previst executar durant 2019 i 

que, per diferents motius, no s’han executat. Quina opció tenim per poder aplicar-los 

a la seva finalitat prevista? 

 

A. Tal i com estableix l’article 92 del RD 500/1990, aquests crèdits quedaran anul•lats de 

ple dret 

B. El Plenari ha d’efectuar una modificació de crèdit al pressupost de l’any següent per 

crèdits extraordinaris 

C. Es pot tramitar una incorporació de romanents de crèdit al pressupost de l’any següent 

D. El Plenari ha d’efectuar una modificació de crèdit al pressupost de l’any següent per 

suplements de crèdit 

 

 

21. Quins dels següents conceptes derivats de l’execució del projecte “Barris” integren 

el Romanent de Tresoreria de l’Ajuntament? (assenyala dues respostes) 

 

A. Drets pendents de cobrar de la subvenció provinent de la Unió Europea. 

B. Les obligacions per les despeses vinculades a aquest projecte que es van realitzar l’any 

passat, però que no s’havien comptabilitzat per manca de crèdit pressupostari. 

C. Les obligacions no pressupostàries originades per les retencions d’IRPF fetes a un 

proveïdor del projecte i que estan pendents de pagar a Hisenda (AEAT). 

D. Les despeses ja pagades generades pel contracte de disseny dels fulletons. 

 

 

22. Quins són els òrgans de control extern competents per revisar el projecte 

“Barris”?:(assenyala dues respostes) 

A. Sindicatura de Comptes. 

B. Sindicatura de greuges municipal. 

C. El Plenari Municipal. 

D. Tribunal de Comptes de la Unió Europea. 
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23. Es planteja la possibilitat que algunes activitats del projecte “Barris” siguin 

cofinançades pels usuaris mitjançant el pagament d’un preu públic i us demanen com 

cal calcular el cost del servei per tal d’establir l’import del preu públic. Quina resposta 

és correcta? 
 

A. Que el càlcul del cost de les activitats que es volen finançar amb un preu públic ha 

d’efectuar-se obligatòriament per mètode del “cost efectiu”. 

B. Que el càlcul del cost de les activitats que es volen finançar amb un preu públic ha 

d’efectuar-se obligatòriament per mètode “ABC”, tal i com el seu nom indica: “Costos 

Basats en Activitats”. 

C. Que el càlcul del cost de les activitats que es vol finançar amb un preu públic només ha 

de tenir en compte els costos directes de l’activitat a finançar. 

D. Que la normativa vigent no estableix quin mètode de càlcul concret cal utilitzar per 

calcular el cost d’un servei a efectes d’establir preus públics, malgrat que si que 

estableix uns criteris que s’han de tenir en compte. 
 

 

24. Mentre es planteja com calcular el preu públic per algunes activitats del projecte 

“Barris” sorgeix el dubte de si ha d’establir-se una taxa o un preu públic i us 

demanen la vostra opinió com a tècnics. Quina resposta és correcta? 
 

A. Que d’acord amb la normativa vigent, al tractar-se d’activitats parcialment finançades per 

la Unió Europea, obligatòriament ha de ser una taxa. 

B. Que d’acord amb la normativa vigent, una de les principals diferències entre un preu 

públic i una taxa és que, en general, l’import de la taxa no podrà excedir el cost real o 

previsible del servei o activitat, mentre que l’import del preu públic ha de cobrir com a 

mínim el cost del servei o activitat. 

C. Que d’acord amb la normativa vigent, al tractar-se d’activitats parcialment finançades per 

la Unió Europea, obligatòriament ha de ser un preu públic. 

D. Que d’acord amb la normativa vigent, una de les principals diferències entre un preu 

públic i una taxa és que, en general, l’import de la taxa ha de cobrir obligatòriament el 

cost del servei o activitat, mentre que l’import del preu públic no podrà excedir el cost del 

servei o activitat. 
 

 

 

 

Suposem que un cop finalitzada l’execució del Projecte Barris en l’estat d’execució 

del pressupost del citat projecte consten les següents dades:  

 

Projecte Barris 
Crèdit 
Inicial 

Crèdit 
Definitiu 

Autoritzat Disposat Obligat Pagat 

Recursos Humans 50.000 52.000 51.800 51.800 51.800 51.800 

Activitats Culturals 50.000 60.000 56.100 48.000 41.100 32.540 

Activitats Educatives 50.000 38.000 29.100 28.900 26.300 21.693 

Obres d'inversió 100.000 105.000 103.000 101.300 95.800 64.011 

Total projecte Barris 250.000 255.000 240.000 230.000 215.000 170.044 
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25. Quina és la fórmula de càlcul del percentatge d’execució del projecte? 

A. Disposat respecte l’Autoritzat. 

B. Autoritzat respecte Crèdit Inicial. 

C. Obligat respecte Crèdit Definitiu. 

D. Pagat respecte Crèdit Inicial. 

 

 

PREGUNTES DE RESERVA 

 

Tenint en compte tot l’esmentat anteriorment: 

 

26. En quins dels següents capítols del Pressupost d’Ingressos s’han hagut de 

comptabilitzar els ingressos provinents de la unió europea per el projecte “Barris”? 

(assenyala dues respostes) 

 

A. Capítol II 

B. Capítol III 

C. Capítol IV 

D. Capítol VII 
 

 

27. Si els fons propis els tenim en diferents aplicacions pressupostàries del pressupost 

de despeses, quin tipus de modificació pressupostària ha estat necessari tramitar per 

traspassar crèdit d’un capítol a un altre? 

 

A. Transferència de crèdit. 

B. Ampliació de crèdit. 

C. Reconeixement de crèdit. 

D. Suplement de crèdit. 

 

 

28. En el cas que una Fundació Privada ofereixi una aportació de 50.000 euros per 

col•laborar en el finançament del projecte “Barris” que està desenvolupant 

l’ajuntament i que aquest finançament fos compatible amb el provinent de la UE. 

Quines de les següents respostes reflecteixen com quedaria l’estructura de 

finançament del projecte “Barris”? (assenyala dues respostes) 

 

A. Abans de rebre la subvenció de la Fundació, l’estructura del finançament del projecte 

era d’un 60% municipal i un 40% de la UE. 

B. L’aportació de la Fundació rebaixarà obligatòriament el percentatge d’aportació de la UE 

i l’estructura del finançament del projecte serà d’un 60% municipal, un 20% de la UE i un 

20% de la Fundació. 

C. L’aportació de la Fundació permetrà reduir l’aportació municipal i l’estructura del 

finançament del projecte serà d’un 40% municipal, un 40% de la UE i un 20% de la 

Fundació. 

D. L’aportació de la Fundació incrementarà sempre el pressupost total del projecte que 

passarà a ser de 300.000 euros, amb la qual cosa els percentatges de finançament, tant 

de la UE com municipal, variaran. 
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29.  La LRSAL 27/2013, va modificar la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, afegint 

l’article 116 ter, en el sentit d’exigir que els ajuntaments calculessin el “Cost Efectiu” 

dels serveis. Us demanen informació sobre quines despeses del projecte “Barris” cal 

incloure en el càlcul del cost efectiu de l’ajuntament. Quina resposta és correcta? 

 

A. El sistema de “cost efectiu” no té en compte la despesa pressupostària de capítol 6 de 

l’exercici. 

B. El sistema de “cost efectiu” no inclou les amortitzacions de l’immobilitzat. 

C. El sistema de “cost efectiu” distribueix les despeses generals de l’ajuntament com a 

costos indirectes dels serveis. 

D. El sistema de “cost efectiu” equival al que en els països anglosaxons denominen “ABC” 

(Activity Based Cost). 

 

30. Us encarreguen de preparar la justificació dels fons rebuts de la UE pel projecte 

“Barris”. Us diuen que el finançament del projecte ha estat de 100.000 euros aportats 

per la UE i de 150.000 euros amb recursos propis de l’ajuntament. El projecte s’ha 

executat en la seva totalitat en els termes en que es va pressupostar i que figuren en 

l’enunciat del cas. Quina resposta és correcta? 
 

A. Només cal preparar els documents justificatius per import de 100.000 euros, ja que 

aquesta és la quantia que finança la UE. 

B. Cal preparar els documents justificatius de totes les despeses del projecte, és a dir, dels 

250.000 euros executats. 

C. Només cal preparar els documents justificatius per import d’un 40% de les despeses 

efectivament realitzades i pagades, ja que aquest és el percentatge que finança la UE. 

D. Cal preparar els documents justificatius per un import mínim de 100.000 euros, entre 

despeses de capítol II i VI, ja que aquesta és la quantia que finança la UE. A més d’això, 

sempre cal afegir la justificació de les despeses de personal propi que són de 50.000 

euros. Per tant, documents justificatius per import de 150.000 euros en total. 
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SUPÒSIT NÚMERO 3.  
 

 

El Sr. Manel T a data 6.06.2019 té el següent deute al seu nom amb l’Ajuntament de Barcelona: 

- 2 sancions de trànsit de l’any 2017 i 1 de l’any 2005, deute en procediment executiu. 

- L’impost sobre béns immobles (IBI) de l’exercici 2017 i 2018 en període executiu de l’immoble 

situat al carrer Balmes, 100 pis 3r 2n,  titularitat: propietat 100%. En relació a l’IBI de l’any 2018 li 

ha estat notificada la corresponent provisió de constrenyiment en data 1.06.2019. 

- L’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) dels exercicis 2017 i 2019 del vehicle 

matrícula 8888 BBB que va vendre a Ricard M  en contracte privat a 31.10.2017 i quin canvi de 

nom es va efectuar a la Prefectura de Trànsit en data 3.02.2019. Els rebuts són al seu nom: 2017 

en període executiu, i 2019 en període voluntari. Manel T i Ricard M, tots dos són residents a 

Barcelona. 

El Sr. Manel T es persona a una oficina de gestió tributària de l’Ajuntament de Barcelona a data 

6.06.2019 i efectua les següents manifestacions: 

 

 

1. Respecte a l’IBI de l’exercici 2018 del carrer Balmes, corresponent al rebut de padró, el 

Sr. Manel T manifesta que no li ha estat notificat en període voluntari i que vol efectuar el 

pagament sense cap recàrrec. Assenyala que procedeix en aquest cas: 

 

A. Si no es pot acreditar la notificació en voluntària, s’ha de retrocedir a voluntària i lliurar al Sr. 

Manuel el rebut sense cap recàrrec. 

B. Procedeix pagar el rebut amb un 5% de recàrrec (recàrrec executiu) a data 06.06.2019 

C. Procedeix pagar el rebut amb un 10% de recàrrec (recàrrec de constrenyiment reduït) a 

data 06.06.2019. 

D. Procedeix pagar el rebut amb un 20% de recàrrec (recàrrec de constrenyiment ordinari) a 

data 06.06.2019. 

 

2. Quin és el termini de pagament de la provisió de constrenyiment notificada en data 

01.06.2019? 

 

A. Des de l’01.06.2019 fins al 01.07.2019 o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat dia hàbil 

següent. 

B. Des de l’01.06.2019 fins al 20.06.2019 o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat dia hàbil 

següent. 

C. Des de l’01.06.2019 fins al 05.07.2019 o, si aquest no fos hàbil, fins l’ immediat dia hàbil 

següent. 

D. Des de l’01.06.2019 fins al 20.07.2019 o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat dia hàbil 

següent. 
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3. Quin recurs pot interposar contra la provisió de constrenyiment de l’IBI del 2018 de 

Balmes, notificada en data 01.06.2019 i en quin termini? Quin termini tindria l’Ajuntament 

per notificar la resolució del recurs? 

 

A. Recurs de reposició, en el termini d’interposició d’1 mes a comptar des del dia següent a la 

seva notificació. El termini de resolució seria de 3 mesos des del dia següent a la 

presentació del recurs. 

B. Recurs d’alçada, en el termini d’interposició 1 mes a comptar des del dia següent a la seva 

notificació. El termini de resolució seria 3 mesos des del dia següent a la presentació del 

recurs.  

C. Recurs d’alçada, en el termini d’interposició 1 mes a comptar des del dia següent a la seva 

notificació. El termini de resolució seria d’1 mes des del dia següent a la presentació del 

recurs. 

D. Recurs de reposició, en el termini d’interposició d’1 mes a comptar des del dia següent a la 

seva notificació. El termini de resolució seria d’1 mes des del dia següent a la presentació 

del recurs. 

 

 

4. En relació a les sancions de trànsit, el Sr. Manel T, al·lega que les provisions de 

constrenyiment no es varen notificar correctament, ja que es van notificar a una adreça 

incorrecta. El funcionari comprova que allò al·legat es cert, que procedeix?  

 

A. Anul·lar les tres sancions 

B. Anul·lar la sanció de l’any 2005 i retrocedir el procediment de les dues sancions del 2017 al 

moment abans d’efectuar-se la notificació de la provisió de constrenyiment. 

C. Retrocedir les tres sancions al moment abans d’efectuar-se la notificació de la provisió de 

constrenyiment. 

D. Notificar-li les tres provisions de constrenyiment de nou al domicili correcte en aquell mateix 

acte, ja que les sancions imposades són correctes i s’han de mantenir. 

 

5. Respecte a l’IVTM de l’exercici 2017, el Sr. Manel T, al·lega que únicament li correspon 

pagar 1/3 part de l’impost i que l’exercici 2019 li correspon efectuar el pagament al 

comprador. Assenyala quina de les següents respostes és certa: 

A. S’han d’anul·lar els rebuts emesos i emetre liquidació a nom Manel T pels 3 trimestres del 

2017 i el 2019 s’ha d’emetre liquidació per la totalitat de l’any al Sr. Ricard M.  

B. L’any 2017 li correspon pagar-ho complert a  Manel T i l’any 2019 al Sr. Ricard M , per tant 

s’ha d’anul·lar el rebut emès a nom del Sr. Ricard M i emetre liquidació a nom del Sr. Ricard 

M. 

C. L’any 2017 li correspon pagar-ho complert a Manel T i l’any 2019 s’ha d’autoliquidar de 

l’impost per primer cop padró de l’IVTM el Sr. Ricard M. 

D. Els rebuts emesos són correctes. 
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6. Quan es merita l’impost de l’IVTM a l’any 2020 a nom de Ricard M?:. 

 

A. En el període d’exposició del padró. 

B. El primer dia del període impositiu. 

C. Cada trimestre natural. 

D. d’1 de gener a 31 de desembre de l’any 2020. 

 

 

7. Són exempcions de l’IVTM, que l’interessat ha de sol·licitar la seva concessió indicant 

les característiques del vehicle, la matrícula i la causa de concessió. Assenyala la 

resposta correcta: 

 

A. Els autobusos adscrits al servei públic urbà. 

B. Les ambulàncies destinades directament a l’assistència sanitària. 

C. Els tractors que disposin de certificat d’inscripció en el ROMA. 

D. Els vehicles elèctrics. 

 

 

8. Quin és el termini per sol·licitar els beneficis fiscals en els supòsits que per la continuïtat 

del fet impossible l’impost sigui objecte de padró? 

 

A. Des de la data que s’inicia el període de pagament del padró i finalitza transcorregut un mes 

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

B. Des de la data que s’inicia el període de pagament del padró fins a la data que finalitza el 

període de pagament del padró. 

C. Des de la data que s’inicia l’exposició al públic del padró fins a un mes després des que 

finalitzi el termini d’exposició al públic del padró. 

D. Des de la data que s’inicia l’exposició al públic del padró i finalitza transcorregut un mes a 

comptar des de la data de finalització del període voluntari de pagament. 

 

9. Es presenta una diligència d’embargament al seu banc de l’IBI de l’exercici 2017 del 

carrer Balmes, per un import total de 705 euros, 550 de principal, 110 de recàrrec i 45 

d’interessos, però el saldo és zero. Efectuades les corresponents comprovacions, resulta 

que a la data de l’embargament  el saldo era de 1000 euros. El banc ha de respondre 

d’algun import? 

A. El banc ha de respondre com responsable solidari per la quantitat corresponent únicament 

al principal. 

B. En banc ha de respondre com responsable solidari per la quantitat total que s’hagués pogut 

embargar.  

C. El banc ha de respondre com responsable subsidiari per la quantitat corresponent 

únicament al principal. 

D. En banc ha de respondre com responsable subsidiari per la quantitat total que s’hagués 

pogut embargar. 
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10. D’acord amb l’art. 170 LGT i l’art. 142.3 de l’Ordenança Fiscal General en el cas que se li 

notifiqués diligència d’embargament de l’IBI de l’exercici 2017 del carrer Balmes,  quins 

motius d’oposició són admissibles? (assenyala dues respostes): 

 

A. Manca de notificació de la liquidació, prescripció del dret a exigir el pagament i suspensió 

del procediment de recaptació. 

B. Manca de notificació de la provisió de constrenyiment, prescripció del dret a exigir el 

pagament i suspensió del procediment de recaptació. 

C. Prescripció del dret a exigir el pagament, suspensió del procediment de recaptació i omissió 

en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació del deute. 

D. Prescripció del dret a exigir el pagament, suspensió del procediment de recaptació i 

incompliment de les normes reguladores de l’embargament contingudes a la LGT. 

 

 

 

A més a més, el Sr.  Manel T va heretar: 

- El 10.10.2013 per defunció del seu pare Sr. Victor T el 50% de la propietat i el 50% de la nua 

propietat de l’habitatge habitual del seu pare situat al carrer Muntaner 100 pis 5è 3a. 

- El 05.01.2017 per defunció de la seva mare Sra. Manuela G el 50% de la propietat i el 50% de 

l’usdefruit (aquest últim constituït i heretat per Manuela G per la defunció del Sr. Victor T) de 

l’habitatge habitual de la seva mare situat al carrer Muntaner 100 pis 5è 3a. 

Aquest habitatge va ser adquirit pels pares del Sr.Manel T en virtut d’escriptura de compra de data 

06.01.2000 a parts iguals i el Sr. Manel T accepta l’herència dels seus pares en virtut d’escriptura 

de data 06.03.2017. 

Respecte a l’habitatge del carrer Muntaner 100, els rebuts de l’IBI han estat emesos a nom de 

Manuela G des de l’any 2001 al 2019, i té pendents de pagament els rebuts des de l’exercici 2013 

fins l’any 2019.  

 

11. A nom de qui s’ha d’emetre el rebut de l’IBI del carrer Muntaner corresponent a l’exercici  

2015, emès en aquest mateix exercici?: 

 

A. A nom de Manuela G per ser titular del 50% de l’usdefruit. 

B. A nom de  Manel T per ser titular del 50% de la propietat i del 50% de la nua propietat. 

C. A nom de  Manel T per ser titular del 50% de la nua propietat. 

D. Indistintament a nom de  Manel T o Manuela G per ser titulars cadascun del 50% de la 

propietat de l’immoble.  
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12. Quin es el procediment per regularitzar l’IBI de l’immoble heretat del seus pares (Victor i 

Manuela) a data 06.06.2019?. Assenyala la resposta correcta: 

 

A. S’ha d’emetre liquidació de l’exercici 2018 i 2019 a nom de Victor T i anular la resta 

d’exercicis per prescripció del deute. 

B. S’ha d’emetre liquidació de l’exercici 2018 i 2019 a nom de Victor T i per successió del 

deute els exercicis 2013 a 2017 sense recàrrec ni interessos. 

C. S’ha d’emetre liquidació de l’exercici 2018 i 2019 a nom de Victor T i per successió del 

deute els exercicis 2013 a 2017 en l’estat que es trobessin en data 05.01.2017. 

D. S’ha d’emetre liquidació de l’exercici 2018 i 2019 a nom de Victor T i per successió del 

deute els exercicis 2013 a 2017 en l’estat que es trobessin en data 06.06.2019. 

 

 

13.  En el cas d’haver-se bonificat l’autoliquidació de l’IIVTNU en període voluntari de 

pagament (bonificació per habitatge habitual) i vendre l’habitatge abans del termini 

establert pel gaudiment de la bonificació. Assenyala la resposta correcta: 

 

A. L’obligat tributari s’ha d’autoliquidar satisfent la part de la quota deixada d’ingressar, més els 

interessos de demora corresponents en el termini d’un mes des de la transmissió. 

B. L’obligat tributari s’ha d’autoliquidar satisfent la part de la quota deixada d’ingressar, més els 

interessos de demora corresponents en el termini de 30 dies hàbils des de la transmissió. 

C. L’obligat tributari s’ha d’autoliquidar satisfent la part de la quota deixada d’ingressar, més el 

recàrrec i els interessos de demora corresponents en el termini d’un mes des de la 

transmissió. 

D. L’obligat tributari s’ha d’autoliquidar satisfent la part de la quota deixada d’ingressar, més el 

recàrrec i els interessos de demora corresponents en el termini de 30 dies hàbils des de la 

transmissió. 

 

 

14. Quantes autoliquidacions de l’IIVTNU ha de pagar Manel T en data 31.12.2017 per 

regularitzar la seva situació tributària per la defunció dels seus pares (no s’ha pagat cap 

plusvàlua per aquestes herències): 

 

A. 4 autoliquidacions: adquisició 50% propietat herència del seu pare, adquisició de la nua 

propietat del 50%  herència del seu pare, adquisició del 50% propietat herència de la seva 

mare i adquisició del 50% de l’usdefruit herència de la seva mare. 

B. 3 autoliquidacions: adquisició 50% propietat herència del seu pare, adquisició de la nua 

propietat del 50% herència del seu pare i adquisició del 50% propietat herència de la seva 

mare. mare. 

C. 2 autoliquidacions: adquisició 50% propietat herència de la seva mare i 50% usdefruit 

herència de la seva mare. 

D. 1autoliquidacio: adquisició 50% propietat herència de la seva mare. 
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15. En el cas d’haver ingressat les autoliquidacions de l’IIVTNU en termini voluntari de 

pagament, quin és el règim i termini d’impugnació? 

 

A. Recurs d’alçada en el termini d’un mes des de la data de l’ingrés. 

B. Recurs de reposició en el termini d’un mes de la data de l’ingrés 

C. Sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació en el termini d’un mes des de la data de l’ingrés. 

D. Sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació abans que hagi prescrit el dret de l’Administració 

a determinar el deute mitjançant liquidació. 

 

 

16. Seguint amb la pregunta anterior, quin és el termini màxim de notificació de la 

resolució?: 

 

A. 1 mes.  

B. 3 mesos.  

C. 6 mesos. 

D. 4 anys. 

 

 

El Sr. Manel T és difunt a data 6.07.2019 i té dos fills, Mercè i Roger, hereus universals per 

testament al 50% cadascun, que en data 4.08.2019 accepten l’herència a parts iguals del seu pare. 

En data 6.10.2019 efectuen la divisió de l’herència per dissolució de comunitat de béns: la Sra. 

Mercè esdevé plena propietària del pis situat al carrer Muntaner i el Sr. Roger esdevé ple propietari 

del pis situat al carrer Balmes. 

El Sr. Roger es ven el pis del carrer Balmes en data 15.10.2019. 

 

 

17. Quin és el termini de pagament de l’IIVTNU, meritat per l’herència del Sr.  Manel T i difunt 

a data 06.07.2019 que va ser acceptada pels seus fills en data 04.08.2019? 

A. 30 dies hàbils des de la data d’escriptura d’acceptació d’herència. 

B. 6 mesos des de la data d’escriptura d’acceptació d’herència. 

C. 1 any des de la data d’escriptura d’acceptació d’herència. 

D. 6 mesos des de la data de defunció. 
 

 

18. -Quin percentatge de propietat i període de generació de l’IIVTNU correspon a la venta 

efectuada pel Sr. Roger en data 15.10.2019 pel pis del c/ Balmes?: 

 

A. 100% de 06.07.2019 a 15.10.2019. 

B. 100% de 04.08.2019 a 15.10.2019. 

C. 100% de 06.10.2019 a 15.10.2019. 

D. 50% de 06.07.2019 a 15.10.2019 i 50% de 06.10.2019 a 15.10.2019. 
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19.  Pot tenir alguna reducció aquest recàrrec? 

 

A. No pot tenir cap reducció. 

B. Pot tenir una reducció del 10% 

C. Pot tenir una reducció del 15% 

D. Pot tenir una reducció del 25% 

 

20. Quins subjectes es troben exempts de l’Impost sobre activitats econòmiques? 

(assenyala dues respostes): 

 

A. Els subjectes passius que iniciïn la seva activitat en territori espanyol, a partir del 2003 i 

durant els dos primers períodes impositius en què es desenvolupi l’activitat. 

B. Els subjectes passius que iniciïn la seva activitat en el municipi de Barcelona durant els dos 

primers períodes impositius en què es desenvolupi l’activitat. 

C. Els subjectes passius de l’impost sobre societats que tinguin un import net de la xifra de 

negocis igual o inferior a 1.000.000 d’euros. 

D. Els subjectes passius de l’impost sobre societats que tinguin un import net de la xifra de 

negocis inferior a 1.000.000 d’euros. 

 

 

21. En relació a l’IAE, la venda de productes que es rebin en pagament de treballs personals 

és una activitat: 

 

A. Que es troba no subjecta a l’impost. 

B. Està exempta d’aquest impost. 

C. Està gravada per l’impost. 

D. Està bonificada al 100% el primer cop que s’efectua. La resta es bonifica al 75% . 

 

 

22.  En relació a l’IAE, quines de les següents afirmacions són correctes? (assenyala dues 

respostes): 

 

A. Es competència municipal la liquidació i revisió dels actes dictats en via de gestió tributària. 

B. Es competència de l’Estat la qualificació de les activitats econòmiques. 

C. Es competència municipal la fixació de les quotes corresponents a les activitats 

econòmiques. 

D. Les oscil·lacions no superiors al 25% dels elements tributaris no alteraran l’import de les 

quotes per les quals es tributava. 
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23. La Sra. Mercè amplia l’habitatge heretat del carrer Muntaner cobrint 20 metres d’una 

terrassa de 50 metres En relació a l’IBI, quins efectes i termini de comunicació té? 

 

A. Efectes per l’any següent i un termini de comunicació mitjançant declaració de 2 mesos des 

del dia següent a la finalització de les obres. 

B. Efectes pel mateix any i un termini de comunicació mitjançant declaració d’1 mes de del dia 

següent a la finalització de les obres. 

C. Efectes per l’any següent i un termini de comunicació mitjançant declaració d’1 mes des del 

dia següent a la finalització de les obres. 

D. Efectes per l’any següent i un termini de comunicació mitjançant declaració de 3 mesos des 

del dia següent a la finalització de les obres. 

 

 

24. Quins actes estan subjectes a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres? 

(assenyala dues respostes): 

 

A. Les obres provisionals 

B. La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública 

C. Les obres per treure rètols de publicitat 

D. Les obres de supressió de guals per reposar la vorera i la modificació o reforma de guals 

per tal d’adaptar-los als requeriments de noves ordenances municipals. 

 

 

25. En relació a l’IVTM els vehicles mixtos adaptables assenyali la resposta correcta: 

 

A. Si té autoritzades fins a 5 places, incloent-hi el conductor, tributarà com a turisme. 

B. Si té autoritzades de 6 a 9 places, ambdues incloses, comptant-hi la del conductor, tributarà 

com a autobús. 

C. Si té autoritzades fins a 5 places, incloent-hi el conductor,  tributarà com a camió. 

D. Si té autoritzades de 6 a 10 places, ambdues incloses, comptant-hi la del conductor, 

tributarà com a autobús. 

 

 

 

PREGUNTES DE RESERVA 

 

26. Ricard M té una discapacitat del 33% declarada a data 10.01.2019, segons l’Ordenança 

Fiscal General de l’Ajuntament, en relació a la quota de l’IVTM de l’any 2020 pot gaudir 

de: 

 

A. A instància de l’interessat pot gaudir d’una exempció del 100% de la quota. 

B. D’ofici gaudirà d’una exempció del 100% de la quota. 

C. D’ofici gaudirà d’una bonificació del 100% de la quota. 

D. Per poder gaudir de beneficis fiscals s’ha de tenir com a mínim un 35% de discapacitat.  
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27. El primer pagament de l’IVTM a nom de Ricard M, com s’ha d’efectuar?: 

 

A. Per autoliquidació de l’impost efectuada per l’obligat tributari. 

B. Per liquidació efectuada per l’administració tributària municipal. 

C. Per inclusió al padró de l’impost i pagament del rebut corresponent en el termini establert.  

D. Per autoliquidació notificada per la inspecció municipal. 

 

 

28. Quin dels següents requisits s’exigeixen a l’Ordenança Fiscal de l’IIVTNU per gaudir d’un 

95% de bonificació en la quota, en la transmissió mortis causa de l’habitatge habitual de 

la Sra. Manuela G?: 

 

A. Que es tracti de l’habitatge habitual de l’adquirent i que aquest mantingui l’habitatge en el 

seu patrimoni els 3 anys següents a la mort del causant. 

B. Que es tracti de l’habitatge habitual del transmitent, i que mantingui l’adquirent l’habitatge en 

el seu patrimoni els 5 anys següents a la mort del causant. 

C. Que es tracti de l’habitatge habitual del transmitent, i que mantingui l’habitatge en el seu 

patrimoni els 2 anys següents a la mort del causant. 

D. Que es tracti de l’habitatge habitual del transmitent, i que mantingui l’adquirent l’habitatge en 

el seu patrimoni els 3 anys següents a la mort del causant. 

 

 

29. D’acord amb l’article 130.3 de l’Ordenança fiscal general, en el cas d’ingressar 

l’autoliquidació de l’IIVTNU sense requeriment previ, transcorreguts 10 mesos des de la 

finalització del termini voluntari de pagament, quin recàrrec i interessos corresponen? 

 

A. 10% amb exclusió dels interessos de demora. 

B. 15% amb exclusió dels interessos de demora. 

C. 20% amb exclusió dels interessos de demora. 

D. 20% més interessos de demora. 

 

 

30. Quins dels següents béns es troben exempts de l’IBI? (assenyala dues respostes): 

 

A. Els béns comunals 

B. Els edificis aixecats en terrenys ocupats per línies de ferrocarril destinats a magatzems 

C. Els edificis aixecats en terrenys ocupats per línies de ferrocarril destinats a les oficines de la 

direcció. 

D. Les carreteres d’aprofitament públic i gratuït. 
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SUPÒSIT NÚMERO 4. 
 

 

El dia 01 de gener de 2019, en Pere Vila presenta una instància en el registre electrònic de 
l’Ajuntament de Barcelona, per la que denúncia que el veí de la planta àtic de la finca on ell resideix 
i està domiciliat, situada al núm. 1 del carrer Primer, està realitzant obres a la terrassa. A la 
instància demana si les obres tenen l’autorització corresponent.  

 

 

1.- Tenint en compte que el senyor Pere Vila presenta una instància en el registre electrònic 
de l’Ajuntament de Barcelona un dia inhàbil, pel que fa al funcionament i al còmput de 
terminis en el registre electrònic  s’ha de tenir en compte: (assenyala dues respostes) 

A. La presentació en un dia inhàbil s’entén efectuada la primera hora del dia hàbil següent. 

B. Quan un dia sigui hàbil en la residencia de la persona interessada i inhàbil a la seu de 

l’òrgan administratiu , o al revés, es considera inhàbil en tot cas. 

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

D. El funcionament del registre electrònic no ha de permetre presentar documents cada dia de 

l’any durant les vint-i-quatre hores. 

 

2.- Atès que el senyor Pere Vila presenta una instància per el registre electrònic, en relació a 
la identificació electrònica i la signatura electrònica: 

A. El ciutadà por decidir en cada tràmit si utilitza la identificació electrònica o la signatura 

electrònica. 

B. La signatura electrònica es requereix només per uns tràmits determinats  mentre que per la 

resta es suficient amb la identificació electrònica. 

C. Ambdós conceptes són el mateix, i per tant es igual parlar d’identificació electrònica que de 

signatura electrònica. 

D. No es obligatòria la signatura electrònica al desistir d’accions. 

 

3.-  Consideres que el senyor Pere Vila està legitimat per poder presentar una instància 
denunciant les obres del seu veí?: (assenyala dues respostes) 

A. No ho pot denunciar perquè no té un interès directe i legítim en el fet denunciat. 

B. Si ho pot denunciar perquè qualsevol persona, en compliment o no d’una obligació legal ,ho 

pot fer. 

C. Si ho pot denunciar perquè qualsevol persona, pot posar en coneixement d’un òrgan 

administratiu l’existència d’un fet que pugui justificar la iniciació d’ofici d’un procediment 

administratiu. 

D. No ho pot denunciar perquè qualsevol persona no pot posar en coneixement d’un òrgan 

administratiu l’existència d’un fet que pugui justificar la iniciació d’ofici d’un procediment 

administratiu. 
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4.- Si l’Ajuntament de Barcelona a partir d’aquesta denuncia, procedeix a fer una inspecció 
municipal i incoa un expedient de la legalitat urbanística, el senyor Pere Vila, serà persona 
interessada en aquest procediment? (assenyala dues respostes) 

A. No serà persona interessada perquè la denuncia no confereix per si sola la condició 
d’interessat en el procediment. 

B. Si serà persona interessada perquè la denuncia  confereix per si sola la condició 
d’interessat en el procediment. 

C. Si serà persona interessada si acredita  que té un dret o interès legítim del que pugui 
resultar beneficiat per la resolució de la denuncia. 

D. No serà persona interessada perquè ha d’acreditar la seva capacitat d’obrar. 

 

5.- En el cas que consideréssim que el senyor Pere Vila és persona interessada en el 
procediment de restitució de la legalitat urbanística podria actuar mitjançant un 
representant? 

A. No perquè solament es pot actuar mitjançant un representant en cas d’interposar recurs. 
B. No podria perquè es una persona major d’edat  sense cap més restricció. 
C. No podria perquè un interessat amb capacitat d’obrar ha d’actuar per si mateix. 
D. Si que podria perquè un interessat amb capacitat d’obrar pot actuar mitjançant un 

representant. 

 

 

A la vista de la denúncia presentada, l’inspector municipal realitza una inspecció a la finca núm. 1 
del C/ Primer i, tot seguit, redacta el corresponent informe d’inspecció. A l’informe emès el dia 10 de 
gener de 2019, es constata que a la terrassa del pis àtic 1era s’estan realitzant obres sense que 
s’hagi demanat llicència d’obres, ni presentat cap comunicació prèvia a l’Ajuntament. Que les obres 
consisteixen en ampliar l’estança del menjador en uns deu metres quadrats de superfície, ja que 
s’està construint una nova coberta i quatre pilars de suport, per sobre de l’alçada reguladora 
màxima establerta al Planejament; i que per això, les obres que s’estan realitzant no son 
legalitzables. També fa constar que les obres no estan finalitzades.  

A la vista de l’informe d’inspecció al que s’ha constatat que s’estan realitzant obres il·legalitzables, 
l’Ajuntament inicia dos procediments: un procediment de protecció de la legalitat urbanística i un 
procediment sancionador 

El dia 14 de gener el Sr Joan Peremitjana Pérez, administrador de finques, i fill de la Sra. Mireia 
Pérez Bartomeu propietària del pis àtic 1a, entra una instància al districte de Sant Andreu , 
acreditant actuar en  representació  de la seva mare, exposant que davant la visita de l’inspector 
del districte rebuda el dia 10 de gener manifesta que la seva representada desconeixia la 
necessitat de demanar autorització municipal per fer unes petites obres a la seva terrassa ja que 
les esmentades obres no suposen cap alteració en l’estructura de l’edifici, i que en breu aportarà  
documentació tècnica per  tramitar les corresponents llicencies.  
 

El gerent del Districte de Sant Andreu dicta, el dimarts 15 de gener de 2019, una La resolució 
d’incoació del procediment de protecció de la legalitat urbanística, on nomena com a instructor al 
cap del servei d’inspecció dels districte i com a secretari del procediment al secretari jurídic . En 
aquesta resolució fa constar que les obres que s’estan realitzant son manifestament il·legalitzables, 
ordena la suspensió immediata i provisional de les obres en curs d’execució a l’àtic 1er de 
l’immoble núm. 1 del C/ Primer i, també, atorga termini d’audiència durant 15 dies a la propietària i 
promotora de les obres la Sra. Mireia Pérez Bartomeu, per presentar les al·legacions i 
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documentació que consideri escaients.  A la vegada, se li fa advertiment que com a mesura de 
restauració de la legalitat urbanística procedirà ordenar l’enderroc de les obres contràries a 
planejament, que no siguin legalitzables.  

L’Ajuntament intenta notificar la resolució administrativa el dijous 24 de gener a la propietària de 
l’àtic , la Sra. Mireia Pérez Bartomeu però el servei de correus retorna la notificació amb una 
anotació que diu rebutjada de data  dimecres 30 de gener de 2019. 

El dia 5 de febrer, el Sr Joan Peremitjana, actuant en representació de la seva mare presenta una  
sol·licitud de  llicencia d’obres per legalitzar la coberta , adjunta un projecte tècnic amb la descripció 
detallada de les obres que s’estan efectuant i el pressupost de l’empresa instal·ladora . En el 
moment de presentar aquesta sol·licitud el funcionari  que l’atent informa al Sr Peremitjana que en 
data 30 de gener es va intentar notificar a la Sra Mireia Pérez la resolució  d’incoació del 
procediment de protecció de la legalitat urbanística, dictada el 15 de gener de 2019, i li fa entrega 
d’una copia de la resolució. Posteriorment el dia 18 de febrer el Sr Peremitjana presenta un escrit 
d’al·legacions a l’esmentada  resolució 
 

A la vista de les al·legacions presentades, s’emet un informe tècnic, el dia 20 de febrer, al qual es 
fa constar que les obres son il·legalitzables, degut a que el que s’estava construint contravé el 
planejament urbanístic i, en concret, que s’està construint per sobre de l’alçada màxima permesa.  

El dia 27 de febrer de 2019 el gerent del districte de Sant Andreu dicta una nova resolució que 
ratifica la suspensió de les obres en curs d’execució, desestima plenament les al·legacions 
formulades de part i ordena a la propietària la Sra Mireia Pérez Bartomeu que en el termini d’un 
mes procedeixi a enderrocar tot el que s’ha construït sense llicència d’obres, ni comunicació prèvia, 
atès que la construcció és il·legalitzable per ser contrària a planejament, en concret, perquè 
sobrepassa l’alçada màxima reguladora permesa. 

A la mateixa resolució es fa advertiment de que en cas d’incompliment, una vegada finalitzat el 
termini atorgat, es procedirà en execució forçosa per efectiu el compliment de l’ordre d’enderroc. 
S’informa que contra aquesta resolució cap recurs administratiu contra el regidor del districte 

La resolució es notifica  el dia 8 d’abril de 2019 i la Sra. Pérez decideix presentar un recurs el dia 
18 de maig  

 

 

6. Podem considerar que els procediments iniciats de protecció de la legalitat urbanística  i 
el sancionador són: 

A. Els dos procediments són iniciats a sol·licitud del interessat 
B. Els dos són Procediments d’ofici 
C. El procediment de legalització és d’ofici i el sancionador a sol·licitud d’un interessat 
D. El procediment de legalització és a sol·licitud d’un interessat i el sancionador és un 

procediment d’ofici 

 
7. L’informe emes per l’inspector del districte en data 10 de gener de 2019: 

A. És un tràmit obligatori en la fase d’inicial del procediment  
B. Es considera una actuació prèvia al inici del procediment administratiu 
C. És una actuació complementaria del procediment administratiu 
D. És  un tràmit de la fase d’instrucció del procediment administratiu   



35 
 

8. Quines són les opcions que te el Sr Joan Peremitjana per acreditar la seva representació? 
(assenyala dues respostes): 

A. Aportant qualsevol mitja vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència  
B. Aportant els poders notarials que li ha atorgat la seva mare par actuar en nom seu per a la 

compra venda dels seus immobles  
C. Adjuntant a l’escrit de les al·legacions copia del DNI de la seva mare  
D. Aportant apoderament apud acta efectuat per compareixença electrònica de la seva mare. 

   
 
9. Segons la LPAC quin serà l’últim dia en que l’ajuntament pot cursar la notificació a la Sra. 
Mireia Pérez  de  la resolució d’incoació del procediment de protecció de la legalitat 
urbanística?:  

A. El 24 de febrer de 2019 
B. El 25 de gener de 2019 
C. 29 de gener de 2019 
D. 31 de gener de 2019 

 

10. Un cop rebutjada la notificació de la resolució del gerent del districte de Sant Andreu de 
data 15 de gener de 2019, quines d’aquestes actuacions necessita efectuar l’Ajuntament per 
seguir el procediment:? (assenyala dues respostes)  

A. Publicar la resolució administrativa al BOP 
B. Fer constar a l’expedient administratiu les circumstàncies de l’intent de notificació i el mitjà 

utilitzat  
C. Dipositar una copia de la resolució administrava a la seu electrònica de l’ajuntament , fent 

constar la data en que s’ha rebutjat la seva recepció i esperar 15 dies per seguir amb la 
tramitació de l’expedient 

D. Donar per efectuat el tràmit i seguir amb el procediment  

 

11. Quina d’aquestes afirmacions es pot aplicar a  l’escrit d’al·legacions presentat en data 18 
de febrer ? 

A. Es de presentació obligada per seguir el procediment iniciat per l’ajuntament   
B. Està presentat fora de termini 
C. Nomes el pot presentar la Sra. Mireia com a propietària  i promotores de les obres  
D. No atura el procediment sancionador iniciat  

 
12. En el cas que el Sr Peremitjana hagués necessitat ampliar el termini per preparar i 
presentar al·legacions a la resolució del gerent del districte de data 15 de gener , assenyala 
dues respostes: 

A. Havia de sol·licitar una ampliació com a màxim d’un mes  
B. Podia sol·licitar una ampliació com a màxim de 7 dies   
C. Podia demanar aquesta ampliació de terminis per preparar i presentar al·legacions en 

qualsevol moment del procediment 
D. Havia de cursar la petició d’ampliació del termini per preparar i presentar al·legacions abans 

d’esgotar el termini concedit a la resolució 
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13. En referència a la resolució emesa per l’Ajuntament en data 27 de febrer podem afirmar 
que: (assenyala dues respostes) 

A. És  tàcita i  desestima part de les al·legacions formulades 
B. És expressa  i recurrible  
C. Exhaureix la via administrativa  
D. Està motivada, i ratifica les mesures provisionals  

 

14. Contra la resolució notificada a la Sra. Pérez el dia 8 d’abril, segons LPAC, quin tipus de 
recurs es procedent? : 

A. El Recurs de reposició  
B. El Recurs d’alçada 
C. El Recurs Contenciós administratiu 
D. El Recurs de revisió  

 

15.El recurs presentat  el dia 18 de maig de 2019 es considera que?:   

A. Esta presentat dins termini 
B. No es pot admetre per haver transcorregut el termini per interposar el recurs 
C. La seva resolució no posa fi a la via administrativa 
D. Suspèn l’execució de l’acte impugnat  

 

16. En el cas que el Sr Peremitjana hagi decidit presentar un recurs potestatiu de reposició,  
quin és el termini màxim que disposa l’Ajuntament per resoldre aquest recurs?: 

A. 15 dies  
B. 1 mes  
C. 3 mesos  
D. 1 any  

 

17. En el cas que l’Ajuntament procedeixi  en execució forçosa a fer efectiu el compliment 
d’ordre d’enderrocament,  quins son els mitjans que pot utilitzar?: (assenyala dues 
respostes) 

A. L’execució subsidiària  
B. La imposició de multes coercitives i la compulsió sobre les persones i el seu patrimoni 
C. La compulsió sobre les persones i el constrenyiment dels bens   
D. La imposició de multes coercitives  
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El gerent del districte de Sant Andreu, un cop ratificada la suspensió de les obres i determinades 
que aquestes són il·legalitzables, dicta una altra resolució amb data 10 d’abril de 2019 per la que 
s’incoa un procediment sancionador per presumpta infracció urbanística al propietari/promotor de 
les obres. A la mateixa resolució s’anomena instructor i secretari del procediment sancionador i 
s’atorga termini d’audiència durant deu dies per presentar les al·legacions que els imputats 
considerin escaients. La notificació de la resolució, juntament amb el plec de càrrecs formulat per 
l’instructor, es realitza a l’imputat el dia 17 d’abril de 2019.  

El Sr Peremitjana obres presenta escrit d’al·legacions el dia 1 de maig de 2019.  

La resolució de data 8 de maig de 2019  desestima plenament les al·legacions presentades per 
l’imputat, i  alhora formula la corresponent proposta de resolució a la que es proposa una sanció 
per infracció urbanística. Aquesta resolució es notifica a l’interessat el dia 14 de maig de 2019, 
atorgant un termini d’audiència de deu dies per presentar al·legacions.  

El presumpte imputat presenta al·legacions el dia 27 de maig de 2019. Les al·legacions son 
novament desestimades per resolució de 3 de juny de 2019 el  la qual imposa una sanció 
econòmica a l’imputat. 

La resolució es notifica a la Sra. Mireia Pérez Bartomeu el 10 de juny de 2019. I aquesta, presenta 
un recurs d’alçada el dia 9  de juliol de 2019. 

El dia 10 de juliol de 2019 davant la no contestació de l’Ajuntament del seu recurs interposa recurs 
contenciós administratiu. 

 

 

18. Si la resolució de data 8 de maig fos dictada por un òrgan manifestament incompetent 
per raó de la matèria, aquest acte administratiu seria: 

  
A. Anul·lable 
B. Nul de ple dret 
C. Vàlid si s’ha publicat en el diari oficial corresponent. 
D. Convalidable 

 
 
19. És massa curt el termini d’audiència de deu dies per presentar al·legacions que recull la 
resolució de data 8 de maig ? 

 
A. Si, perquè ha de ser de quinze dies 
B. Si, perquè ha de ser d’un mínim de quinze dies i màxim de vint dies 
C. No, perquè ha de ser d’un mínim de deu dies i màxim de quinze dies 
D. No, perquè ha de ser d’un mínim de cinc dies i màxim de quinze dies 
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20. En relació a la resolució on s’imposa la sanció notificada el 10 de juny, l’Ajuntament la va 
dictar perquè: 

 
A. L’administració està obligada a fer-ho de forma expressa.  
B. L’administració no està obligada a dictar resolució en el cas de renúncia 
C. L’administració no està obligada a dictar resolució en el cas la caducitat 
D. L’Administració no està obligada a dictar resolució en el cas de pacte o conveni que posi fi a 

procediment 

 
21.  Aquesta mateixa resolució, ha d'incloure de forma especial: 

 
A. La valoració de les proves practicades, en especial, les que constitueixin els fonaments 

bàsics de la decisió.  
B. Ha de fixar els fets però no les persones responsables,  
C. Només la infracció o infraccions comeses 
D. Només la sanció o sancions que s’imposen 

 
 
22.En aquest sentit, cal recordar que l'exercici de la potestat sancionadora municipal 
correspon a l'Alcalde o Alcaldessa: (assenyala dues respostes) 

 
A. No, no té aquesta competència 
B. Si, però pot delegar el seu exercici 
C. Si, però pot desconcentrar el seu exercici 
D. No, no es pot delegar ni desconcentrar. 

 
 
23. Així mateix, l’Alcalde o l’Alcaldessa pot avocar competències d’òrgans jeràrquicament no 
dependents d’ell/a? 

 
A. Si, en tot cas i sense cap justificació 
B. Si, però només pel que fa  a les competències que anteriorment li hagi delegat 
C. Si, en tot cas, però mitjançant acte motivat en l’existència de raons d’índole tècnica, 

econòmica, social, jurídica o territorial. 
D. No, en cap cas 

 
 
24.La resolució notificada en data 10 de juny va ser tramitada dins el termini de: 

 
A. Cinc dies a partir de la data en l’acte s’hagi signat 
B. Deu dies a partir de la data en l’acte s’hagi signat  
C. Quinze dies a partir de la data en l’acte s’hagi signat 
D. Vinc dies a partir de la data en l’acte s’hagi signat 
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25.Si a la notificació de la resolució sancionadora en data 10 de juny, els interessats  fossin 
desconeguts, s’ignorés el lloc de la notificació o bé, un cop aquesta s’hagi intentat, no 
s’hagués pogut practicar, que hauria d’haver fet l’Ajuntament? 

  

A. Publicar un anunci al butlletí oficial de la comunitat autònoma  
B. Publicar un anunci al butlletí oficial de la província 
C. Publicar un anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament 
D. Publicar una anunci al “Butlletí Oficial de l’Estat” 

 
 
 
PREGUNTES DE RESERVA 

 
 

26.Amb caràcter general, si la resolució sancionadora en data 10 de juny hagués tingut un 
defecte de forma: 

  

A. És un vici que no pot donar lloc a la convalidació de l’acte administratiu. 
B. Comporta l’anul·labilitat de l’acte administratiu quan doni lloc a indefensió de les persones 

interessades. 
C. No pot ser mai rectificat per l’Administració 
D. Comporta la nul·litat de ple dret de l’acte administratiu 

 
 

27.La resolució del recurs d'alçada interposat el dia 10 de juliol posa fi a la via 
administrativa?: (assenyala dues respostes) 

 
A. No 
B. Si, com també la resolució administrativa dels procediments de responsabilitat patrimonial 
C. Si, com també les resolucions dels òrgans administratius que no tinguin superior jeràrquic, 

llevat que una llei estableixi el contrari. 
D. Si, com també les resolucions dels òrgans administratius que tinguin superior jeràrquic, 

llevat que una llei estableixi el contrari. 
 
 
28.La interposició del recurs contenciós administratiu presentat en data 10 de juliol ha estat 
correcte? 

 
A. Si, perquè la resolució finalitzava la via administrativa 
B. Si, perquè l’Administració no ha dictat resolució. 
C. No, perquè encara no s’ha esgotat el termini que té l’Ajuntament per dictar resolució sobre 

el recurs d’alçada presentat 
D. No, perquè primer ha de presentar un recurs potestatiu de reposició 
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29. Abans d’interposar un recurs contenciós administratiu, es pot interposar un recurs 
extraordinari de revisió si és contra un acte ferm en via administrativa i : 

A. Que aparegui qualsevol document presumptament fals referit a la resolució de l’assumpte 
que, encara que sigui posterior, hagi influït necessàriament en la resolució contra la que 
s’ha recorregut 

B. Que s’hagi dictat amb incorporació d’errors de dret, que resulti dels mateixos documents 
incorporats a l’expedient 

C. Que aparegui un document essencial per a la resolució de l’assumpte que, encara que sigui 
posterior, evidenciï l’error de la resolució contra la qual s’ha recorregut. 

D. Que aparegui un document qualsevol per a la resolució de l’assumpte que, sempre que 
sigui anterior, evidenciï l’error de la resolució contra la qual s’ha recorregut. 

 
30.Durant aquest procediment sancionador, s’ha prescindit del tràmit d’informació pública.  
És correcte? 

 
A. Si, perquè és potestatiu i sempre que la naturalesa del procediment ho requereixi. 
B. No, i per tant, és nul de ple dret tot el procediment 
C. Si, ja s’informarà de la finalització del procediment mitjançant la publicació d’un anunci al 

tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
D. No, és obligatori per llei 
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SUPÒSIT NÚMERO 5.  
 
 

 
El Districte de Nou Barris ha designat com a districte pilot per al desenvolupament d’un nou 
projecte municipal, anomenat “Projecte d’interacció integeneracional mitjançant jocs de rol en el 
Districte” el qual està basat amb el desenvolupament de Jocs de Rol entre persones del districte de 
diferents generacions, (infants, joves, gent gran), sobre una situació hipotètica de ficció basada en 
esdeveniments succeïts en el territori del Districte en el decurs dels últims 60 anys, per integrar les 
diferents visions de la realitat social del districte, fomentar la participació veïnal en les activitats del 
Districte, amb la voluntat que hi participin persones de tots els gèneres, cultures, edats, diferents 
barris del districte... etc. s’ha previst fer un contracte per poder dur a terme el projecte.  
 
Es preveu la realització d’un contracte de serveis per import de  41.000€ ( iva inclòs). L’import del 
valor estimat és de 33.884,30 més 7.115,70 iva. Es preveu un termini d’execució de 12 mesos 
sense possibilitat de pròrroga ni de modificacions contractuals. 
 
L’inici del contracte seria l’1 de març de 2020 
 

 

1. Tenint en compte l’import de 41.000€ ( iva inclòs) i la seva tipificació quins tipus de 
procediments de contractació es podrien utilitzar en aquest cas? (assenyala dues 
respostes) 

A. Contracte menor 
B. Procediment obert simplificat 
C. Procediment obert simplificat i abreujat 
D. Procediment obert harmonitzat 

2. En el cas que es considerés que estem davant d’un procediment obert simplificat, els 
tècnics del Districte de Nou Barris et consulten quin percentatge de criteris de judici de 
valor poden incloure : 

A. Poden superar el 35% del total 
B. No poden superar el 25% del total o el 45% en el cas dels contractes que tinguin per objecte 

prestacions de caràcter intel·lectual. 
C. Poden superar el 25% del total o el 45% en el cas dels contractes que tinguin per objecte 

prestacions de caràcter intel·lectual. 
D. Poden superar el 45% del total. 

3. En el cas que ens plantegéssim utilitzar un procediment obert simplificat, quin termini 
per presentar les proposicions hauríem d’establir?: 

A. Com a mínim el termini per presentar proposicions ha de ser de 15 dies naturals a comptar 
des del dia següent de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.. 

B. Com a mínim el termini per presentar proposicions ha de ser de 15 dies hàbils a comptar 
des del dia següent de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant. 

C. Com a mínim el termini per presentar proposicions ha de ser de 5 dies hàbils a comptar des 
del dia següent de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant. 

D. Com a màxim el termini per presentar proposicions ha de ser de 15 dies hàbils a comptar 
des del dia següent de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant. 
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4. En el cas en que estiguéssim davant d’un procediment obert, i que en aquest 
procediment  no es presentés cap oferta, o cap oferta fos adequada, i sempre que les 
condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment i sense incrementar 
el pressupost base de licitació, quin seria el procediment més adient i ràpid que s’hauria 
d’escollir per obtenir un nou adjudicatari?:  

A. Procediment obert 
B. Procediment restringit  
C. Procediment obert simplificat 
D. Procediment negociat sense publicitat. 

 

5. Estàs en una reunió i et consulten quin és el procediment en que es podria eximir als 
licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera  i tècnica o professional: 

A. Procediment obert simplificat i abreujat 
B. Procediment negociat amb publicitat 
C. Procediment obert simplificat 
D. Procediment negociat sense publicitat 

 

6. En el nostre contracte amb un valor estimat 33.884,30 euros, alhora de que un licitador 
acrediti la seva solvència tècnica, seria correcte jurídicament admetre empreses de 
creació inferiors als cinc anys, que puguin acreditar la solvència tècnica per mitjans 
diferents al de la relació dels principals serveis iguals o similars a l’objecte del 
contracte? (assenyala dues respostes) 

A. Si, perquè és un contractes de serveis que no harmonitzat. 
B. No, mai. 
C. Si perquè és un contractes de serveis que no harmonitzat 
D. Si perquè és un contractes de serveis inferior a 750.000 euros i no es tracta d’un contracte 

que tingui per objecte els serveis socials i altres serveis específics enumerats en l’annex IV. 

 

7. Un cop s’han valorat els diferents criteris de judici de valor i automàtics, s’estableix que 
la l’adjudicació del  contracte ha de recaure sobre: 

A. El que presenti la oferta econòmicament més avantatjosa. 
B. El que utilitzi una pluralitat de criteris  d’adjudicació basats en el principi de millor relació 

qualitat preu. 
C. El que presenti el preu més baix 
D. El que presenti una pluralitat de criteris d’adjudicació que s’adapti millor a l’exigit per el plec 

de clàusules tècniques particulars. 
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8. Si hem utilitzat en aquest contracte el procediment obert simplificat haurem de procedir a 
formalitzar el contracte? 

A. Es necessària la formalització del contracte i no pot procedir-se a l’execució del mateix amb 
caràcter previ a la formalització 

B. En necessària la formalització però aquesta podrà efectuar-se mitjançant la signatura 
d’acceptació per el contractista de la resolució d’adjudicació. 

C. No es necessària la formalització del contracte, i el licitador pot executar el contracte 
solament amb l’adjudicació  

D. Es necessària la formalització del contracte  però pot procedir-se a l’execució del mateix 
amb caràcter previ a la formalització. 

 

 

9. En un procediment obert es realitza la mesa de contractació per la ponderació dels 
criteris avaluables de forma automàtica i es verifica que existeixen dos ofertes que són 
anormalment baixes. Quines actuacions pot fer la mesa de contractació?:(assenyala 
dues respostes) 

A. Es poden excloure directament del procediment de licitació. 
B. Solament es podran excloure del procediment de licitació prèvia tramitació del procediment 

establert en la llei de contractes.  
C. La mesa de contractació ha de requerir als licitadors que han presentat les dos ofertes 

anormalment baixes per tal que justifiquin la anormalitat de la oferta mitjançant 
documentació o informació. 

D. Es poden excloure directament del procediment de licitació i en cap cas se’ls hi pot demanar 
als licitadors justificació de les condicions de la seva oferta. 

 

 
 
 
 
 

 
Un cop executat el projecte pilot al Districte de Nou Barris es decideix estendre’l a tots els Districtes 
de la ciutat, adaptat en cadascun d’ells a la seva realitat individual, desprès d’uns mesos d’anàlisi 
del resultat del projecte pilot. 
 
La durada d’aquest contracte seria d’ 1 any amb possibilitat de pròrroga de dos anys. 
 
El contracte es divideix en 10 lots i el valor estimat del contracte (VEC) és de 425.000€ 
 
L’inici del contracte seria l’1 de setembre de 2021, si el projecte pilot hagués estat avaluat de forma 
positiva un cop finalitzat el mateix. 
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10. D’acord a la naturalesa de l’objecte del contracte que estableix el supòsit. quina seria la 
seva qualificació: 

A. Concessió de serveis 
B. Subministrament 
C. Serveis 
D. Mixt 

 

11. Un cop analitzades totes les opcions, es creu adient la realització independent de 
cadascuna de les parts del contracte mitjançant la seva divisió en lots, un per a cada 
Districte. En aquest cas, ¿es pot limitar el nombre de lots per als quals un mateix 
candidat o licitador pot presentar una oferta? 

A. No, perquè introduir aquesta limitació suposaria vulnerar principis bàsics de la contractació 
pública com són la no-discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors. 

B. Sí, perquè es pot limitar si queda degudament justificat a l’expedient, indicat expressament 
a l’anunci de licitació i en el plec de clàusules administratives particulars. 

C. Sempre i quan hi hagi diversos criteris d’adjudicació. 
D. No, perquè es pot limitar el nombre de lots que es poden adjudicar a cada licitador. 

 

12. Pel valor estimat del contracte -VEC- (425.000€) i l‘objecte del mateix, ¿estaria subjecte a 
una regulació harmonitzada? 

 

A. Sí, atès que supera el llindar de 300.000 euros en contractes que hagin d’adjudicar entitats 
del sector públic diferents a l’Administració General de l’Estat, els seus organismes 
autònoms o les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social. 

B. Dependrà de l’impost sobre el valor afegit que gravi el tipus d’activitat.  
C. No, al tractar-se d’un contracte que té per objecte serveis socials i altres serveis específics a 

on el llindar són 750.000€. 
D. Sí, en el moment que es formalitzin les corresponents pròrrogues previstes a l’expedient. 

 
 

13. S’imposa com una obligació de l’empresa contractista garantir una paritat en els 
diferents perfils i categories professionals de les persones que executin el contracte, per 
tal d’afavorir una participació més alta de la dona en el mercat laboral. A tal efecte, 
quines de les següents afirmacions són certes: (assenyala dues respostes) 

A. Caldrà indicar aquesta condició especial d’execució en l’anunci de licitació i en els plecs.  
B. Donada la seva naturalesa, els plecs no podran establir penalitats per incompliment 

d’aquesta condició. 
C. Arribat el cas, no podrà exigir-se igualment a tots els subcontractistes que participin de la 

seva execució. 
D. En tot cas, és obligatori establir en el plec de clàusules administratives particulars almenys 

una de les condicions especials d’execució: econòmiques, relacionades amb la innovació, 
de tipus mediambiental o de tipus social. 
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14. El Departament que proposa el contracte només preveu el preu com a criteri de 
valoració. ¿Es pot utilitzar únicament aquest criteri? 

A. Caldrà, però, que les prestacions estiguin perfectament definides tècnicament i no sigui 
possible variar els terminis de lliurament ni introduir modificacions de cap classe en el 
contracte, i per consegüent el preu és l’únic factor determinant de l’adjudicació. 

B. No, al tractar-se d’un contracte a on els criteris relacionats amb la qualitat han de 
representar, almenys, el 51 per cent de la puntuació assignable en la valoració de les 
ofertes. 

C. És potestat de l’òrgan de contractació independentment del tipus de prestació. 
D. Només es pot emprar com a criteri de desempat entre dos ofertes. 

 

15. Per tal d'assolir una major celeritat i simplificació de tràmits el departament que impulsa 
el contracte valora si concorren els requisits per impulsar una tramitació simplificada de 
l’expedient. Quina de les següents condicions ho impediria?: 

A. Tots els licitadors hauran han d’estar inscrits en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, o quan escaigui  en el registre oficial de la comunitat 
autònoma corresponent, en la data final de presentació d’ofertes sempre que la 
concurrència no es vegi limitada. 

B.  No és procedent la constitució d’una garantia provisional per part dels licitadors. 
C.  Les proposicions s’han de presentar necessàriament i únicament en el registre indicat a 

l’anunci de licitació. 
D.  Que el seu valor estimat sigui superior a 100.000 euros. 

 

16. En l’anunci de licitació, o en la invitació a participar en el procediment, i en els plecs del 
contracte s’hauran d’establir els criteris i requisits mínims de solvència econòmica i 
financera, i de solvència tècnica o professional per concórrer a la licitació. A aquests 
efectes caldrà tenir en compte que... (assenyala dues respostes) 

A. Per als contractes de serveis és exigible la classificació de l’empresari. 
B. La solvència econòmica i financera no ha de suposar un obstacle a la participació de les 

petites i mitjanes empreses. 
C. Per acreditar la solvència necessària per subscriure un contracte determinat, l’empresari es 

pot basar en la solvència i els mitjans d’altres entitats. 
D. És exigible la classificació als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió 

Europea o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 
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17. Abans d’incoar l’expedient en els termes establerts, es planteja la possibilitat d’emprar la 
contractació menor per 4 del lots atès que els centres de treball a contractar es poden 
considerar independents i el valor estimat dels mateixos no supera el llindar establert a 
la normativa. Per tant, podem afirmar que: 

A. Al tractar-se d’un contracte menor, l’únic requisit de l’òrgan de contractació és comprovar 

que els contractistes no han subscrit més contractes menors que, individualment o 

conjuntament, superin la xifra de 15.000 euros en el cas de serveis i subministraments.  

B. És una mesura que vetlla per la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta 

econòmicament més avantatjosa. 

C. S’ha de valorar i justificar, si escau, que no suposaria una alteració de l'objecte del contracte 

per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació. 

D. Es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i evitant així els 

requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Al gener de 2020 una entitat del barri de Ciutat Meridiana, “avis-infants junts - AIJU”, amb NIF 
“G123456789”, planteja en l’audiència Pública del districte la necessitat existent en el districte 
d’atendre a les persones grans que viuen soles i als infants que en sortir de l’escola no poden ser 
atesos pels seus progenitors en tant en quant estan treballant, i presenta un projecte en el sentit de 
resoldre els esmentats problemes conjuntament amb la sol·licitant una subvenció per finançar 
parcialment el mateix. El projecte l’anomena “gent gran i infants en sortir de l’escola” i té un cost 
total del projecte és de 25.000€. 
 
L’endemà de l’audiència pública l’entitat AIJU presenta per registre telemàtic la sol·licitud d’una 
subvenció de 15.000€ al Districte de Nou Barris per al desenvolupament del projecte “gent gran i 
infants en sortir de l’escola” que té una durada del curs escolar 2020-2021 (setembre 2020 a juny 
de 2021). 
 
Des del districte es proposa l’atorgament d’una subvenció a l’entitat esmentada per a l’any 2020 per 
import del 40% del projecte, atès que va en la línia endegada amb el projecte d’interacció 
intergeneracional que està previst que s’iniciï l’1 de març del mateix any, segons el contracte 
esmentat en el supòsit inicial. 
 
Per curs escolar 2021-2022 el Districte preveu aprovar unes bases i convocatòria de subvencions 
per a projectes intergeneracionals entre persones grans i infants que passen moltes hores sols en 
tots els barris del Districte. El pressupost total de la convocatòria s’estima en 100.000€ 
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18. Si l’entitat del barri “avis-infants junts - AIJU” presenta una sol·licitud de subvenció del 
projecte “gent gran i infants en sortir de l’escola”, amb el cost total de 25.000€ es pot 
atorgar una subvenció directa per part del Districte de Nou Barris per import del 40% de 
l’import del projecte? Quines serien les raons? (assenyala dues respostes ) 

A. No es pot donar una subvenció si no és per concurrència. 

B. Sí, sempre es pot atorgar una subvenció directe. 

C. Sí es pot atorgar una subvenció directe si existeix una partida nominativa en el pressupost 

municipal del districte de l’any 2020 a favor de la citada entitat “avis-infants junts – AIJU” per 

al desenvolupament del projecte “gent gran i infants en sortir de l’escola” per import de 

10.000€ 

D. Sí es pot atorgar una subvenció directe si es justifica amb un informe tècnic que expliqui les 

raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari 

19. En el cas que el Districte hagués atorgat una subvenció de 10.000€ a l’entitat AIJU pel 
projecte “gent gran i infants en sortir de l’escola”, hauria l’entitat de justificar la 
subvenció i perquè?  

A. No, perquè la subvenció estava prevista en el pressupost municipal inicial de l’any 2020. 

B. No s’ha de justificar la subvenció, ja que està motivada en raons d’interès social per a la 

població del barri de ciutat Meridiana.  

C. No, perquè la subvenció atorgada és del 40% de l’import del projecte i només s’ha de 

justificar la subvenció si el percentatge subvencionat és superior al 50% de l’import del 

projecte. 

D. Sí, l’entitat ha de justificar la subvenció perquè així ho estableix l’article 30 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  

 

 

En el cas que l’entitat AIJU hagués de presentar una justificació per a un projecte subvencionat 

l’any anterior “activitats extraescolars a Ciutat Meridiana” amb un import de 18.000€ per a un 

projecte de 30.000€  

 

 

20. Sobre la documentació que hauria d’aportar l’entitat si fos una justificació amb aportació 
de justificants de despesa, quina d’aquestes afirmacions NO és certa? 

A. Una relació de les activitats realitzades que hagin estat finançades amb la subvenció, i el 

seu cost, amb el desglossament de cadascuna de les despeses realitzades,  

B. Els estats comptables de l’entitat degudament auditats. 

C. Un detall dels ingressos o altres subvencions que hagin finançat el projecte subvencionat.  

D. Les factures acreditatives de la despesa del projecte o document probatori equivalent. 
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21. Seguint amb la hipòtesi de l’apartat anterior, en quin termini màxim hauria de presentar 
l’entitat la justificació de la subvenció? 

A. La presentació del compte justificatiu es realitzarà en un termini un màxim de 12 mesos des 

de la finalització del termini per realitzar l’activitat. 

B. La presentació del compte justificatiu es realitzarà en un termini un màxim de 6 mesos des 

de la finalització del termini per realitzar l’activitat. 

C. La presentació del compte justificatiu es realitzarà en un termini màxim de 3 mesos des de 

la finalització del termini per realitzar l’activitat. 

D. La presentació del compte justificatiu es realitzarà en un termini màxim de 1 mes des de la 

finalització del termini per realitzar l’activitat. 

 

22. Seguint amb la hipòtesi de l’apartat anterior, si l’entitat AIJU no hagués justificat la 
subvenció de 18.000€ del projecte “activitats extraescolars a Ciutat Meridiana” en el 
termini corresponent, que hauria de fer l’Ajuntament amb posterioritat?  (assenyala dues 
respostes ) 

A. Ampliar el termini per a la presentació de la justificació amb un termini màxim igual al termini 

inicial per a la presentació de la justificació.  

B. Fer un requeriment sol·licitant a l’entitat la presentació de la justificació en un nou termini 

improrrogable de quinze dies. 

C. Fer un requeriment sol·licitant a l’entitat la presentació de la justificació en un termini màxim 

d’un mes. 

D. Iniciar el procediment de reintegrament de les quantitats percebudes, previ requeriment de 

presentació de la justificació, i exigir els interessos de demora corresponents des del 

moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s’hagués acordat la 

procedència del reintegrament. 

 
 

23. Pel curs escolar 2021-2022 el Districte preveu aprovar unes bases i convocatòria de 
subvencions per a projectes intergeneracionals entre persones grans i infants. En les 
citades bases, s’especificaran els següents elements: l’objecte de les subvencions, el 
procediment de concessió de la subvenció, els requisits que hauran de tenir els 
beneficiaris, els òrgans competents per a la ordenació instrucció i resolució del 
procediment, la forma i termini de justificació, i d’altres elements. Quins son algun 
d’aquests altres elements que, com a mínim, s’han de especificar en les esmentades 
bases?: (assenyala dues respostes ) 

A. Els documents que no caldrà que aportin els sol·licitants en estar en poder de la pròpia 

administració. 

B. Les condicions de solvència i eficàcia que hauran de reunir les persones jurídiques 

C. Els crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció. 

D. El termini en què serà notificada la resolució 
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24. Un cop aprovades les bases d’aquestes subvencions per l’òrgan competent, s’inicia la 
preparació de la convocatòria per a la seva tramitació i aprovació durant el mes de 
setembre de 2021, i en la mateixa s’inclouen els següents continguts necessaris ¿quins 
dels següents elements, entre d’altres, formen part necessàriament de la convocatòria,? 
(assenyala dues respostes) 

A. Els requisits per sol·licitar la subvenció i la forma d’acreditar-los 

B. Les mesures de garantia que han d’aportar els beneficiaris en cas que es possibilités la 

realització de pagaments anticipats o a compte de la subvenció. 

C. Els crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció. 

D. Els documents que no caldrà que aportin els sol·licitants en estar en poder de la pròpia 

administració. 

 

25. Transcorregut el període de presentació de sol·licituds l’òrgan instructor inicia la revisió 
dels requisits d’admissió de les 25 sol·licituds presentades i fa requeriments a 4 
sol·licituds per no disposar de la informació a l’Ajuntament de Barcelona. Dels motius 
que figuren a continuació indica en quin NO s’hauria d’haver fet un requeriment: 

A. La justificació d’una subvenció de l’any 2019 a l’ICUB. 

B. Els estatuts i o NIF de la persona jurídica 

C. Certificat d’estar al corrent amb la Tresoreria General de la Seguretat Social 

D. Certificat d’estar al corrent amb la Hisenda Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

 
PREGUNTES DE RESERVA 

26. Si estem davant d’un procediment obert i l’òrgan de contractació proporciona a tots els 
interessats en el procediment de licitació, sis dies abans de que finalitzi el termini fixat 
per la presentació d’ofertes, informació addicional  i documentació complementaria 
sobre els plecs atès que alguns licitadors han demanat aclariments: (assenyala dues 
respostes) 

A. La informació addicional i documentació complementaria  de l’òrgan de contractació serà 
vinculant encara que no s’hagi establert en el plec de clàusules administratives particulars 

B. La informació addicional i documentació complementaria  de l’òrgan de contractació que es 
consideri vinculant s’haurà de fer pública  en el corresponent perfil del contractant. 

C. La informació addicional i documentació complementaria  de l’òrgan de contractació serà 
vinculant, quan s’hagi establert com a vinculant en el plec de condicions administratives 
particulars. 

D. La informació addicional i documentació complementaria  de l’òrgan de contractació no serà 
vinculant, quan s’hagi estableix en el plec de clàusules tècniques particulars. 
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27. Durant la tramitació d’un expedient de contractació, quan i per part de qui han d’aprovar-
se els plecs de clàusules administratives particulars? (assenyala dues respostes) 

A. S’han d’aprovar posteriorment a l’autorització de la despesa. 
B. S’han d’aprovar prèviament a l’autorització de la despesa o conjuntament amb aquesta. 
C. L’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars correspon a l’òrgan de 

contractació corresponent. 
D. L’aprovació de la despesa i els plecs de clàusules administratives particulars l’exerceix 

l’òrgan interventor.  

 

 

28. Si arribat el moment de la finalització d’un contracte de lots, incloses les possibles 
pròrrogues, es volgués donar continuïtat i no estigués adjudicat un nou contracte, es pot 
obligar a l’empresari que està prestant el servei a continuar l’execució fins a l’adjudicació 
i formalització del nou contracte? 

A. Es pot obligar a l’empresari com a conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments 
imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment d’adjudicació i si hi 
ha raons d’interès públic per no interrompre la prestació, i en tot cas per un període màxim 
de nou mesos.  

B. Sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació màxima 
de dos mesos respecte de la data de finalització del contracte originari. 

C. Si esdevenen raons sobrevingudes durant l’execució del contractes és potestat de l’òrgan 
de contractació prorrogar extraordinàriament el contracte fins que comenci l’execució del 
nou contracte per un període màxim de dotze mesos.  

D. Cal tenir en compte que els contractes de prestació successiva tenen un termini màxim de 
durada de tres anys, incloses les possibles pròrrogues. 

 

29. Un cop admeses 23 de les 25 sol·licituds presentades, es sol·licita informe tècnic al 
departament impulsor de la convocatòria, per a l’avaluació de les mateixes conforme als 
criteris, formes i prioritats de valoració establertes a les bases i convocatòria i s’elevaran 
a l’òrgan col·legiat per a l’emissió de l’informe en què es concreti el resultat de 
l’avaluació i permetrà a l’òrgan instructor formular la proposta de resolució provisional, 
degudament motivada que es publicarà al BOPB i tindrà efectes de notificació als 
interessats tal com preveia la convocatòria. Quin és el termini per presentar al·legacions 
que tindran els sol·licitants a l’esmentada resolució provisional? 

A. 10 díes  

B. 15 dies  

C. 30 dies 

D. 1 mes 
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30. En el cas que el Districte hagués atorgat una subvenció de 7.000€ a l’entitat AIJU en el 
marc de la convocatòria abans esmentada , quin seria el procediment ordinari de 
pagament de la subvenció que no cal especificar en les bases reguladores?:  

A. Un cop atorgada la subvenció i prèviament a la realització de l’activitat/projecte 

subvencionat. 

B. Fraccionadament en diferents fases i amb anterioritat a la finalització de l’activitat/projecte 

subvencionat. 

C. Fraccionadament en diferents fases, una primera fase amb anterioritat a la realització de 

l’activitat/projecte subvencionat. 

D. Prèvia justificació, pel beneficiari, de la realització de l’activitat/projecte subvencionat. 

 


