
 
PERMUTA 0 

 
 

DNI _________________________ 
 
 
CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ, PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL/NOMENAMENT 
DE FUNCIONARI INTERÍ/ FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMES, D’UN/A TÈCNIC/A 
AUXILIAR DINAMITZADOR/A COMERCIAL, SUBGRUP C1, I CONSTITUCIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL, PEL PROJECTE DE REVITALITZACIÓ DEL NUCLI COMERCIAL A 
CASTELLDEFELS. 
 
Primer exercici (7.1 de les bases generals) 
 
Prova de coneixements específics i generals. De caràcter eliminatori. 
 
Prova teòrica que constarà d’un únic exercici consistent en un qüestionari tipus test 
amb respostes alternatives, sobre el contingut del temari especificat a l’annex I de les 
presents bases. La puntuació serà de 0 a 10 punts. Quedaran eliminats els/les aspirants 
que no obtinguin una puntuació igual o superior a 5 punts. 
 
Per a la correcció de la prova s'aplicarà la fórmula de correcció establerta a les bases 
generals. Concretament, la puntuació del qüestionari s'obtindrà per aplicació de la 
fórmula (NC-1/3NE)/NP*10, essent NC el nombre de respostes correctes, NE el 
nombre de respostes errònies i NP el nombre de preguntes. 
 
ENCERCLA LA RESPOSTA CORRECTA 
_______________________________________________________________________ 



 
 

1. Quines són les fases (ordenades cronològicament) d’un projecte de dinamització 
comercial? 

 
a) Proposta, tramitació administrativa i execució. 
b) Diagnosi, objectius i disseny, avantprojecte, planificació, execució, seguiment 

i avaluació.  
c) Definició de necessitats, finançament, planificació i calendarització, disseny i 

execució. 
 
2. Quins són els principals mitjans de finançament a l’abast de les entitats de 

comerç? 
 

a) Subvencions públiques 
b) Públiques a través de les administracions i privades a través d’acords, 

patrocinis i convenis 
c) Les entitats comercials només poden subvencionar-se a través de les quotes 

dels seus associats 
 
3. Quins organismes de l’administració pública ofereixen finançament a les entitats 

comercials?  
 

a) Cap organisme públic pot finançar associacions comercials 
b) Ajuntaments, diputacions, comunitats autònomes i Estat. 
c) Ajuntaments, cambres de comerç, comunitats autònomes i Estats. 

 
4. En quina administració s’inscriu la CCAM (Consorci de Comerç, Artesania i 

Moda)? 
 

a) A la Diputació de Barcelona 
b) A la Generalitat de Catalunya 
c) És una entitat privada. 

 
5. Quina llei regula els actuals horaris comercials a Catalunya? 

 
a) La Llei 8/1994 de 25 de febrer d’Activitats Firals 
b) La Llei 8/2004 del 23 de desembre d’horaris comercials. 
c) La Llei 18/2017 de l’1 d’agost de Comerç, Serveis i Fires 

 
6. Segons l’actual legislació, quantes hores d’obertura dels establiments comercials 

estan permeses per llei a la setmana en un municipi sense regulacions 
específiques a efectes d’horaris comercials? 

 
a) 72 
b) 75 
c) Llibertat de regulació 

 
 
 



7. A efectes d’horaris comercials, com està classificat el municipi de Castelldefels? 
 

a) Municipi de comerç històric 
b) Municipi de comerç artesà 
c) Municipi turístic  

 
8. Segons es deriva de la Llei 18/2017, quantes hores poden obrir a la setmana els 

establiments comercials de Castelldefels? 
 

a) 72 
b) 75 
c) Llibertat de regulació per part de l’Ajuntament 

 
9. Dins de l’àmbit de la col·laboració público-privada, qui gestiona els APEUS o bids? 

 
a) Entitats de naturalesa privada sense ànim de lucre 
b) Administracions públiques 
c) Consorcis públic-privats. 

 
10. Què son els apeus? 

 
a) Àrees comercials delimitades d’un municipi, gestionades per un consorci públic-

privat amb la participació voluntària dels locals ubicats en elles, on està previst 
un pla d’actuació de desenvolupament econòmic d’interès públic.  

b) Zones comercials d’un municipi, gestionades per una administració pública amb 
la participació obligatòria per als locals amb accés directe des de la via pública, 
on està previst executar un pla d’actuació de desenvolupament econòmic 
d’interès públic. 

c) Zones geogràfiques d’un municipi, prèviament delimitades, gestionades per 
una entitat de naturalesa privada sense ànim de lucre i de pertinença 
obligatòria per als locals amb accés directe des de la via pública, on està 
previst executar un pla d’actuació de desenvolupament econòmic d’interès 
públic. 

 
11. Quin és el procés per a la constitució d’una associació comercial a Castelldefels? 

 
a) Acta fundacional amb estatuts, tramitació a la Generalitat i inscripció al 

Registre d’Entitats Sense ànim de lucre de Castelldefels. 
b) Acta fundacional amb estatuts, tramitació a l’Ajuntament i inscripció al Registre 

d’Entitats de la Diputació de Barcelona. 
c) Acta fundacional amb estatuts, tramitació a la Diputació de Barcelona i 

inscripció al Registre d’Entitats del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
12. Una associació comercial que no cobra quotes als seus associats, pot beneficiar-

se de subvencions municipals de l’àrea de Comerç de l’Ajuntament de 
Castelldefels? 

 
a) Si 
b) No 
c) Només subvencions per sota de 1.500 euros. 



 
13. Quines associacions comercials han existit a Castelldefels els darrers cinc anys? 

 
a) Gremi de Comerç, XECC i Castelldefels Activa 
b) XECC i Castelldefels Activa 
c) Federació de Comerç, XECC i Castelldefels Activa 

 
14. Quina és la superfície comercial del centre comercial L’Ànec Blau? 

 
a) 30.000 m2 
b) 40.000 m2 
c) 50.000 m2 

 
15. Quantes visites rep, segons la informació del web del centre comercial, l’Ànec 

Blau anualment? 
 

a) 4 milions 
b) 5 milions 
c) 6 milions 

 
16. Quants mercats municipals hi ha a Castelldefels? 

 
a) Dos 
b) Un 
c) Zero 

 
17. Segons la Llei 18/2017 de Comerç, Serveis i Fires, les rebaixes d’estiu han de ser:  

 
a) Obligatòriament entre l’1 de juliol i el 31 d’agost 
b) Les rebaixes estan liberalitzades i poden fer-se en qualsevol moment de l’any 
c) Obligatòriament entre l’1 i el 31 de juliol. 

 
18. Quines són les principals fires comercials temàtiques organitzades en l’actualitat 

per l’Ajuntament amb la col·laboració del comerç local? 
 

a) Castrum Fidelis, Sant Ponç, Mercat del Mar i Castelldefels Open Night 
b) Sant Ponç, Castrum Fidelis, Open Night i la Festa Russa de Castelldefels.  
c) Castrum Fidelis, la Mostra de Comerç Local i la Shopping Night. 

 
19. Quin és el nom de l’associació d’artesans de Castelldefels que ha desenvolupat 

un mercat d’artesania a la platja durant l’estiu? 
 

a) Made in Castelldefels 
b) CastellArt 
c) Artdefels 

 
20. Segons l’Ordenança Municipal núm. 14 de Taxa per ocupació i aprofitament de la 

via pública, el cànon que l’adjudicatari de l’organització de la Fira Medieval 
Castrum Fidelis de Castelldefels ha d’abonar per Ocupació de Via Pública per tota 
l’extensió de la Fira és de: 



 
a) 8.375 euros 
b) 10.455 euros 
c) 13.220 euros 

 
21. Segons l’Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària en 

el municipi de Castelldefels, l’horari del mercat de venda no sedentària de la 
ciutat és: 

 
a) dimecres de 9 a 13:30h 
b) dimecres de 9 a 14:00h 
c) dimecres de 8:30 a 13:30h. 

 
22. Segons la informació de recollida selectiva que es pot consultar al web municipal 

(Servei de Recollida de Residus per a Grans Productors), on han de deixar els 
comerços el paper i el cartró que generen? 

 
a) Al contenidor de Paper i Cartró 
b) A la porta de l’establiment 
c) L’han de portar a la deixalleria. 

 
23. Segons s’especifica a la Carta de serveis de Comerç de l'ajuntament de 

Castelldefels, les dependències municipals de l’àrea de Comerç es troben a: 
 

a) Edifici de La Guaita 
b) Segona Planta de l’Edifici Històric de l’Ajuntament 
c) Oficina de Turisme del centre 

 
24. Quina és la temàtica de la Fira de Sant Ponç? 

 
a) Es tracta d’una fira dedicada a les herbes remeieres 
b) Es tracta d’una fira dedicada a l’artesania 
c) Es tracta d’una fira dedicada als productes mariners 

 
25. En quines xarxes socials té presència amb perfil propi oficial Castelldefels 

Comerç? 
 

a) Facebook, instagram i twitter  
b) Facebook, twitter i Linkedin 
c) Facebook i instagram 

 
26. L’Estat s’organitza territorialment en: 
 

a) municipis, cabildos, províncies i en Comunitats Autònomes, sense autonomia 
per a la gestió dels interessos respectius. 

b) municipis, cabildos i consells, en províncies i en les Comunitats Autònomes, 
amb identitat pròpia per a la gestió dels interessos respectius. 

c) municipis, en províncies i en les Comunitats Autònomes, amb autonomia per 
a la gestió dels interessos respectius 

 



27. Els ciutadans, en les relacions amb les administracions públiques, tenen dret: 
 

a) A utilitzar les llengües oficials en el territori de la seva comunitat autònoma, 
d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre i la resta de 
l’ordenament jurídic. 

b) A utilitzar únicament l’espanyol, d’acord amb el que preveu la Llei 7/2007, de 
12 d’abril, de l’Estatut Basic de l’empleat públic. 

c) A utilitzar la llengua que desitgi, d’acord amb el que preveu la Constitució 
Espanyola i les lleis. 
 

28. D'acord amb la constitució espanyola, Espanya es constitueix en un Estat social i 
democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament 
jurídic: 

 
a) la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític 
b) els principis anteriors i la transparència dels actes de les administracions 

públiques 
c) la llibertat, la justícia i la igualtat 

 
29. No és un dret dels ciutadans davant de l'Administració: 
 

a) Dret a obtenir i utilitzar mitjans d'identificació i signatura electrònica. 
b) Dret d'opció lingüística. 
c) Dret d'accedir a tota la informació que consta en els expedients 

administratius. 
 

30. Quines són les llengües oficials a l'Administració Pública? 
 

a) D'acord amb la Constitució espanyola, el castellà és l'única llengua oficial. 
b) El castellà i les altres llengües espanyoles en les respectives Comunitats 

Autònomes d’acord amb els seus Estatuts d'Autonomia. 
c) A la Comunitat Autònoma de Catalunya la llengua oficial és el català. 

 
 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGUNTES DE RESERVA: 
 
31. A tots els municipis existeixen: 
 

a) el ple i els tinents d’alcalde. 
b) l’acalde, els tinents d’alcalde i el ple, excepte en els municipis que es regeixen 

per consell tancat. 
c) l’alcalde, els tinents d’alcalde i el ple, excepte en els municipis que es regeixen 

per consell obert. 
 

32. És un dret dels ciutadans: 
 

a) Obtenir còpia segellada dels documents que presentin, aportant-la juntament 
amb els originals, així com la devolució d’aquests, excepte quan els originals 
hagin d’obrar en el procediment. 

b) obtenir còpia segellada dels documents que presentin, aportant-la juntament 
amb els originals, així com la devolució d’aquests en qualsevol cas un cop 
finalitzat el procediment. 

c) els ciutadans no tenen dret a obtenir còpia segellada atès que la normativa 
comunitària europea sobre drets mediambientals limita el volum de les 
fotocòpies de documents de les administracions públiques i afavoreix 
l'administració electrònica. 

 
33. Els municipis s'integren pels batlles i els Regidors, homes o dones, elegits de la 

següent manera: 
 

a) Els Regidors seran elegits pel veïns del municipi mitjançant sufragi universal 
igual, lliure, directe i secret, en la forma establerta per la llei. Els Batlles seran 
elegits per majoria més un en votació oberta. 

b) La llei electoral que s'aprovi pel procés electoral municipal regularà les 
condicions en què sigui procedent elecció d'uns/es i altres. 

c) Els Regidors seran elegits pel veïns del municipi mitjançant sufragi universal 
igual, lliure, directe i secret, en la forma establerta per la llei. Els Batlles seran 
elegits pel regidors o pels veïns. 

 
34. No és un element que configuri el Municipi: 
 

a) terme municipal 
b) població 
c) cens 

 
 
 


