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A emplenar pel tribunal qualificador: 

 

 
Puntuació 

TOTAL 
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DNI _________________________ 
 

 

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ, DE DUES PLACES VACANTS DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, DE GESTIÓ, SUBGRUP A2,  
DE LA SECCIÓ DE COMPTABILITAT I PATRIMONI, DE L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS, DE 
L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS I 
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL. 
 

Primer exercici (7.1 de les bases específiques) 

 

a) Prova de coneixements generals i específics (màxim 10 punts) 

 

Aquesta prova constarà d’un únic exercici consistent en un qüestionari tipus test amb 

respostes alternatives, sobre el contingut del temari de l’annex de la present convocatòria. 

La puntuació serà de 0 a 10 punts. Quedaran eliminats els/les aspirants que no obtinguin 

una puntuació igual o superior a 5 punts. 

 

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.     

 

-PER ANUL·LAR UNA RESPOSTA S’HA DE FICAR UNA CREU (X) A SOBRE DE LA RESPOSTA 

ENCERCLADA.  

_______________________________________________________________________ 



 

 

 

1. D’acord amb la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, text 
consolidat, són contractes d’obres aquells que tenen per objecte: 
 
a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament, amb la redacció del projecte en tràmit 

 d’informació i consulta pública. 

b) La realització d’una obra que no superi les dimensions i nivell d’inversió  establert a la 

  Ley de contratos del Sector Público. 

c) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits fixats per 
  l’entitat del sector públic contractant que exerceixi una influència decisiva en el 
  tipus o el projecte d’obra. 

 
2. D’ acord amb l’article 4, drets i principis rectors, de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya, els poders públics de Catalunya no han de promoure... 
 
a) La pau i la cohesió social. 

b) El pluralisme, l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible. 

c) La desigualtat de gènere. 
 

3. No és un dret de les persones en les seves relacions amb les administracions 
públiques... 
 
a) A comunicar-se amb les administracions públiques a través d'un punt d'accés general 

 electrònic de l'Administració.  

b) A utilitzar les llengües oficials al territori de la seva comunitat autònoma, d'acord 

 amb el que preveu l'ordenament jurídic. 
c) A identificar a totes les autoritats i tot el personal al servei de les administracions 

 públiques. 

 

4. Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a 
instància de l’interessat... 
 
a) Són el resultat d’un acord entre les parts interessades. 

b) S’han de produir per escrit a través de mitjans electrònics, llevat que la seva 
 naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d’expressió i constància. 

c) Són lleis o la normativa que regula el funcionament de la societat, establint drets i 

 deures per a tots els ciutadans i les ciutadanes. 

 
5. Un cop aprovada inicialment pel Ple l’ Ordenança municipal reguladora d’una activitat, 

es procedirà a continuació a... 
 
a) Aprovar-la definitivament prèvia consulta de les associacions i entitats municipals. 

b) Aprovar-la definitivament prèvia audiència de les associacions i entitats municipals. 

c) Sotmetre-la a informació pública i concedir audiència durant el termini legalment 
 establert. 

 

 

 



 

 

 

6. Indiqueu quin dels següents documents no forma part del pressupost que se sotmeti a 
aprovació per part del ple de l’Ajuntament: 
 
a) La liquidació del pressupost de l’exercici anterior. 

b) L’informe econòmic financer justificatiu dels costos que determinen la quantia de 
les  taxes i preus públics. 

c) L’annex de personal de l’entitat local. 

 

7. Digueu quins dels següents tipus de modificacions pressupostàries poden ser 
aprovades únicament pel Ple de l’Ajuntament: 

 
a) La generació de crèdits i la transferència de crèdits. 

b) La generació de crèdits i els crèdits extraordinaris. 

c) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit. 
 

8. El reconeixement del dret es tracta d’una fase continguda dins de: 
 

a) Execució de l’estat d’ingressos.  
b) Execució dels estats d’ingressos i despeses.  

c) Execució del pressupost d’ingressos.  

 

9. Els principis comptables: 
 

a) Són d’obligat compliment.  
b) Ens indiquen les relacions més usuals entre els comptes.  

c) Solament es tenen en compte per al procés de periodificació comptable.  

 

10. Una despesa d’inversions que s’hagi d’executar en diversos exercicis: 
 

a) No podrà executar-se en més de 4 anys. 

b) En alguns supòsits podrà ampliar-se el termini de 4 anualitats per acord del ple de 
 l’Ajuntament. 
c) En alguns supòsits podrà ampliar-se per una resolució de l’alcaldia. 

 

11. En les bestretes de caixa fixa la imputació econòmica i pressupostària de la despesa es 
produeix: 
 
a) En el moment del lliurament dels fons.  

b) En el moment de l’aprovació del compte justificatiu.  
c) En el moment de la reposició dels fons justificats. 

 

12. El procediment ordinari de concessió de subvencions és: 
 

a) La concessió directa. 

b) La concurrència competitiva.  
c) La concurrència no competitiva. 

 



 

 

13. El pressupost en cada exercici s’ha de liquidar: 
 

a) Abans de l’1 de març de l’exercici pressupostari següent.  
b) Abans del 30 de juny de l’exercici pressupostari següent.  

c) Abans del 31 de desembre de l’exercici pressupostari en curs. 

 

14. El compte que a final d’exercici recull la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari s’anomena: 

 
a) Compte general.  
b) Compte de gestió econòmica financera.  

c) Compte anual. 

 
15. En les operacions de tresoreria el passiu sorgeix: 
 

a) En el moment de l’aprovació de l’operació per part de l’òrgan competent.  

b) En el moment de la firma efectiva del pertinent contracte amb l’entitat financera. 

c) En el moment de la recepció de les disponibilitats líquides en la tresoreria de 
 l’entitat. 

 

16. L’any 2021 la despesa de les Administracions Públiques no podrà augmentar per sobre 
de la taxa: 

 

a) Del creixement de referència del Producte Interior Brut. 

b) Del Producte Exterior Brut segons el disposat en els acords internacionals.  

c) Cap de les dues respostes anteriors és correcta. 
 

17. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, respon a la reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola i incorpora 
tres nous principis respecte a la derogada Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, 
complementària a la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, quins son?: 

 

a) Estabilitat pressupostària, plurianualitat i responsabilitat.  

b) Plurianualitat, lleialtat institucional i eficiència en l’assignació dels recursos públics. 
c) Responsabilitat, sostenibilitat financera i lleialtat institucional. 

 

18. Què és una amortització de béns?: 
 

a) La imputació dels interessos corresponents a cada exercici. 

b) La depreciació corresponent als elements d’immobilitzat.  
c) Donar de baixa els elements que ja no estan en poder de l’Ajuntament. 

 

19. La funció de la tresoreria de les entitats locals corresponent a recaptar els drets: 
 

a) Necessita un previ control de la intervenció. 
b) No necessita cap control previ de la intervenció. 

c) Només necessita control si no estaven previstos en el pressupost. 

 



 

 

20. L’obligació de publicar en el portal web informació sobre el compliment dels terminis 
previstos per la Llei per al pagament de les obligacions reconegudes de cada Entitat 
Local i compliment dels terminis de morositat l’estableix: 

 
a) La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

 financera. 

b) El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), pel que s’aprova el Text 

 Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

c) El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que defineix el concepte de període mig 
 de pagament (PMP) i desenvolupa la metodologia per a calcular-lo. 

 

21. La durada d’un aval prestat com a garantia a l’Ajuntament serà: 
 

a) Indefinida. 
b) 5 anys. 

c) 20 anys. 

 

22. El fet imposable és: 
 

a) L’acreditament d’un dret. 

b) El pressupost fixat per la Llei per a configurar un tribut.  

c) El pressupost de naturalesa jurídica o econòmica fixat per la Llei per a configurar un 
 tribut, la realització del qual origina el naixement de l’obligació tributària. 

 

23. Indiqueu quina de les següents definicions és la correcta: 
 

a) L’import de les taxes i els preus públics ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei 

 prestat o l’activitat realitzada. 

b) L’import de les taxes i els preus públics ha de cobrir, com a màxim, el cost del servei 

 prestat o l’activitat realitzada. 

c) L’import dels preus públics ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o 
 l’activitat realitzada. 

 

24. Un municipi de 4.500 habitants no pot sobrepassar el tipus de gravamen de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres del: 

 
a) 2% 

b) 3% 

c) 4% 
 

25. La retenció per IRPF en una factura: 
 

a) Es calcula sobre la base imposable.  
b) Es calcula sobre l’import total de la factura.  

c) No es poden incloure retencions per IRPF en una factura. 

 

 

 



 

 

 

 

26. Les entitats locals estan obligades per normativa a calcular els costos de: 
 

a) Tots els serveis finançats per taxes i/o preus públics.  
b) Tots els serveis objecte de l’activitat municipal. 

c) Tots els serveis de prestació obligatòria. 

 

27. Quina d’aquestes opcions no constitueix un mode d’extinció d’un deute tributari: 
 

a) La condonació. 

b) La defunció d’algun dels obligats a satisfer-lo. 
c) La compensació. 

 
28. Quina d’aquestes opcions no constitueix un mode d’extinció d’una sanció tributària: 
 

a) La prescripció.  

b) La defunció d’algun dels obligats a satisfer-lo. 

c) La compensació. 
 

29. Quan l’interventor, en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora, hagi efectuat per escrit 
alguna objecció a una proposta d’acord que afecti a un expedient referent a una 
disposició de despeses per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en els 
estats de despeses, el que succeirà és que: 

 
a) L’acord serà vàlid si s’aprova per majoria absoluta del ple de l’Ajuntament. 

b) L’acord serà anul·lable. 

c) L’acord serà nul de ple dret. 
 

30. No és funció de la intervenció de les entitats locals: 
 

a) La intervenció formal de l’ordenació de pagaments. 

b) La intervenció material dels pagaments.  

c) La realització material de pagaments. 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
PREGUNTES DE RESERVA: 
 

31. D’acord amb el Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes  a 
Castelldefels, no és un objectiu general:  

 

a) Incorporar la diversitat entre les persones a les Polítiques municipals i al 

 funcionament de la societat. 

b) Promoure la integració dels grups en risc o situació d’exclusió social des d’una 

 perspectiva de gènere. 

c) Promoure el desenvolupament personal comunitari de les dones catalanes. 



 

 

 

 

32. D’acord amb l’ art. 25 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público (LCSP), els 
contractes administratius es regiran, en quant a la seva preparació, adjudicació, 
efectes, modificació i extinció, per:  

 

a) La LCSP; supletòriament s’aplicarà les restants normes d’àmbit local (ordenances) i, 

 en el seu defecte, les normes de dret privat. 

b) Les disposicions de desenvolupament de la LCSP; supletòriament s’aplicaran les 

 restants normes de dret administratiu autonòmic o local i, en el seu defecte, les 

 normes de dret públic. 

c) La LCSP i les seves disposicions de desenvolupament, supletòriament s’aplicaran les 
 restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret 
 privat.  

 

33. De quin òrgan emanen els Bans?: 
 

a) De l’Alcalde/ssa. 

b) Del Ple de la Corporació  

c) De la Junta de Govern Local 

 

34. El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals fou aprovat per Reial Decret 
Legislatiu: 

 

a) 2/2004, de 5 de març.  
b) 5/2004, de 2 d’abril. 

c) 5/2005, de 25 d’abril. 

 
35. Quan l’òrgan a que es refereix l’objecció de l’interventor hi estigui en desacord, i 

aquesta objecció es refereixi a una qüestió com insuficiència o inadequació de crèdit la 
resolució de discrepàncies correspondrà: 

 
a) A l’alcalde/ssa.  

b) Al Ple de l’Ajuntament. 
c) A la Sindicatura de Comptes. 

 


