
 

 

 
 

RESULTAT PROVA TEÒRIC-PRÀCTIC: 
A emplenar pel tribunal qualificador: 

 
 

 
 
 
 

 
DNI _________________________ 

 
 
 
CONVOCATÒRIA AMB CARÀCTER D’URGENCIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE 
SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER LA COBERTURA DE PLACES 
VACANTS, EN RÈGIM D’INTERINITAT, I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL AMB 
PERFIL  DE TÈCNIC MITJÀ DE SISTEMES DE LA INFORMACIÓ, SUBGRUP A2, DE 
L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 
 
 
 
Tercer exercici   
 
Prova és de caràcter teòric-pràctic, de caràcter eliminatori. 
 
Prova pràctica, de caràcter eliminatori, que constarà d’un exercici. La puntuació serà 
de 0 a 20 punts. Quedaran eliminats els/les aspirants que no obtinguin una puntuació 
igual o superior a 10 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*20, 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.  
_______________________________________________________________________ 

 Puntuació 

TOTAL PROVA   



 

 

L’Ajuntament ha decidit posar un nou tràmit electrònic a disposició de la ciutadania: 
“Autorització ocupacions diverses a la via pública”. Volem tenir una identificació 
unívoca del ciutadà que fa la sol·licitud. 
 

1. On haurà de publicar formalment aquest tràmit? 
 

a) Al catàleg de tràmits dins la seu electrònica. 
b) A la seu de transparència. 
c) Amb un banner a la Web municipal. 

 
2. Quin  dels següents mitjans  d’identificació  de la ciutadana és vàlid per fer el 

tràmit? 
 

a) Amb ús d’usuari i contrasenya subministrat prèviament per l’OAC. 
b) Amb l’idcat Mòbil. 
c) S’identifica amb el seu NIF al complimentar el formulari de petició.  

 
3. Quin document electrònic es podrà descarregar immediatament la ciutadana 

al fer la tramitació? 
 

a) Un email HTML amb les dades del tràmit.  
b) Justificant de registre electrònic amb el seu CSV.  
c) Un PDF amb el número de tràmit. 

 
4. Què volen dir les sigles CSV en un document electrònic? 

 
a) Comma Separated Values. 
b) Codi segur de verificació. 
c) Caducated System Verify. 

 
5. Segons la normativa espanyola, un document administratiu electrònic ha de 

contenir....? 
 

a) Contingut  (conjunt de dades i informació del document) i metadades. 
b) Contingut i signatura electrònica. 
c) Contingut, metadades i signatura electrònica.  

 
6. L’Ajuntament podrà notificar la resolució al ciutadà únicament mitjançant 

notificació electrònica... 
 

a) En qualsevol cas, per ser la persona física un obligat legal. 
b) Sí perquè la sol·licitud s’ha fet amb certificat electrònic del ciutadà. 
c) Només si el ciutadà així ho ha autoritzat, per tots els tràmits de l’Ajuntament 

o per aquest únicament. 
 
 
 



 

 

7. Si el ciutadà vol rebre un avís de la notificació electrònica, caldrà... 
 

a) Que disposi d’ idCAT Mòbil. 
b) Que hagi comunicat el seu número de mòbil o adreça de correu electrònic.  
c) Haurà d’accedir periòdicament a la Web d’E-Notum. 

 
8. La plataforma de notificació electrònica de les administracions catalanes és: 

 
a) EACAT. 
b) E-Notifica. 
c) E-Notum. 

 
9. Si el ciutadà vol consultar  l’estat d’aquesta tramitació ho podria fer accedint 

a: 
 

a)  E-Notum. 
b)  Carpeta Ciutadana. 
c)  Portal de transparència.  

 
10. Si aquest l’expedient electrònic s’ha de transferir a una altre administració 

pública. S’hauria de incloure obligatòriament entre d’altres: 
 

a) Còpia autèntica de cada document de l’expedient amb segell electrònic 
d’òrgan. 

b) Índex signat que inclou les referències dels documents electrònics que 
componen l'expedient. 

c) Foliat de l’expedient signat electrònicament pel representat de la corporació. 
 

SQL: Quina seria la sentència SQL més apropiada per aconseguir el que es demana? 
 
TABLA PLANTILLA:  HOSPITAL_COD , SALA_COD  , EMPLEADO_NO , APELLIDO  , 
FUNCION  , TURNO , SALARIO  
 
TABLA EMP : EMP_N0 , APELLIDO , OFICIO , DIR , FECHA_ALTA , SALARIO , COMISIÓN 
, DEPT_NO 
 
TABLA DEPT2 : DEPT_NO, DNOMBRE , LOC 

 
11. Fes un llistat amb el cognom i el salari de les infermeres que guanyen entre 

2.000 i  2.500: 
 
a) select apellido, salario from plantilla where salario between 2000 and 2500 

and upper(funcion)= 'ENFERMERA; 
b) select funcion, salario from plantilla where salario < 2000 and salario >2500 and 

upper(funcion)= 'ENFERMERA;  
c) select apellido, salario from plantilla where salario between 2000 and 2500 

 



 

 

12. Calcular el número d’oficis diferents que hi ha, en total, en els  departaments 
10 i 20 de l’ empresa: 

 
a) select count(distinct oficio) tareas from emp where dept_no < 20; 
b) select oficio, tareas from emp where dept_no < 20; 
c) select count(distinct oficio) tareas from emp where dept_no in (10,20); 

  
13. Buscar quins departaments tenen més de dues persones treballant en la 

mateixa professió: 
 
a) select dept_no, count(*) from emp group by dept_no, oficio where count (*) > 

2; 
b) select dept_no, count(*) from emp group by dept_no, oficio having count (*) 

> 2; 
c) select dept_no, count(*) from emp order by dept_no, oficio having count (*) > 

2; 
 

14. Es desitja saber el número d’ empleats per departament que tenen per ofici el 
d’ "EMPLEADO". La sortida ha d’ estar ordenada pel número de departament: 

 
a) select dept_no, count(*) from emp where  

upper(oficio)='EMPLEADO' having by dept_no; 
b) select dept_no, count(*) from emp where 

upper(oficio)='EMPLEADO' order by dept_no; 
c) select dept_no, count(*) from emp where  

upper(oficio)='EMPLEADO' group by dept_no; 
 

15. Llistar, a partir de les taules EMP i DEPT2, el nom de cada empleat, el seu ofici, 
el seu número de departament i el nom del departament on treballen: 

 
a) select apellido, oficio, e.dept_no, dnombre from emp e, dept2 d  

where e.dept_no = d.dept_no; 
b) select apellido, oficio, e.dept_no, dnombre from emp e, dept2 d  

inner join dept_no; 
c) select apellido, oficio, e.dept_no, dnombre from emp e, dept2 d  

group by  dept_no; 
 

16. Seleccionar els noms, professions i localitats dels departaments on treballen 
 els Analistes:  

 
a) select apellido, oficio, from emp e, dept2 d where e.dept_no =  

d.dept_no and upper(oficio) in 'ANALISTA'; 
b) select apellido, oficio, loc from emp e, dept2 d where e.dept_no =  

d.dept_no and upper(oficio) in 'ANALISTA'; 
c) select apellido, oficio, loc from emp e, dept2 d where e.dept_no =  

d.dept_no ; 
 



 

 

 
17. Es desitja conèixer quants empleats existeixen en cada departament. (deurà d’ 

estar ordenada pel número d’ empleats de manera descendent).  
 

a) select e.dept_no, dnombre, avg(*) from emp e, dept2 d where e.dept_no = 
d.dept_no group by e.dept_no, dnombre order by 3 desc; 

b)  select e.dept_no, dnombre, count(*) from emp e, dept2 d where e.dept_no = 
d.dept_no group by e.dept_no, dnombre order by 3 desc; 

c) select e.dept_no, dnombre, count(*) from emp e, dept2 d where e.dept_no = 
d.dept_no having by e.dept_no, dnombre order by 3 desc; 
 

18. Volem esbrinar el cognom de l’ individu més antic de l’ empresa:  
 

a) select apellido, fecha_alta from emp where min(fecha_alta; 
b) select apellido, fecha_alta from emp where fecha_alta = (select min(fecha_alta) 

from plantilla); 
c) select apellido, fecha_alta from emp where fecha_alta = (select 

min(fecha_alta) from emp); 
 

19. Presentar els noms i oficis dels empleats que tenen el mateix treball que 
JIMENEZ.  

 
a) select apellido, oficio from emp where oficio in (select oficio from emp where 

upper(apellido) = 'JIMENEZ'); 
b) select apellido, oficio from emp where apellido = 'JIMENEZ'; 
c) select apellido, oficio from emp where oficio in (select oficio from emp); 

 
L’Ajuntament utilitza per a  la  seva gestió de aplicacions “corporatives” (registre, 
població,  gestor d’expedients i Comptabilitat) amb una base de dades d’Oracle. 
Aquestes aplicacions utilitzen un interface web desenvolupat amb llenguatge java. 
 
Donat que el nombre d’usuraris es elevat, es va optar per tenir tres servidors que 
serveixin les aplicacions i que treballen en paral·lel.  
 
L’accés a les aplicacions es fa des de navegador mitjançant enllaços als diferents 
servidors. D’aquesta manera els usuaris accedeixen al servidor que volen i si no es 
possible o no funciona prou bé, poden accedir a un dels altres.  
 
Es decideix optimitzar l’accés a les aplicacions instal·lant un servidor Apache per tal 
de no deixar en mans de l’usuari l’elecció del servidor i evitar els problemes derivats. 
 
Una característica de les aplicacions és que poden generar llistats o documents 
complexos com a tasques programades. El resultat d’aquestes tasques s’ha de 
guardar en una ubicació de la xarxa, donat que es realitzarà de forma desatesa. 
 
En aquest escenari se’ns plantegen diferents “problemàtiques”: 
 



 

 

 
20. Com s’hauria de configurar el servidor Apache? 

 
a) Com a servidor proxy.  
b) Com a balancejador de carga. 
c) Com a proxy invers. 

 
21. Com aconseguirem que els resultats de les tasques programades es guardin a 

una ubicació comú de la xarxa? 
 

a) Mapejant la carpeta del file server corporatiu al servidor Apache. 
b) Mapejant una carpeta del file server corporatiu  per cada servidor d’aplicacions.  
c) Mapejant la mateixa carpeta del file server corporatiu a cada servidor. 

 
22. Donat que les aplicacions corporatives estan fetes amb java. Quin d’aquest 

servidors d’aplicacions serien adequats servir-les? 
 

a) Servidor d’aplicacions Wildfly. 
b) Servidor d’aplicacions Lastfisher. 
c) Servidor d’aplicacions  Eclipse35e. 

 
23. Les aplicacions corporatives es serveixen per una adreça 

http://aplicacions.castelldefels.org Quin port s’està utilitzant a aquesta url? 
 

a) 80 
b) 8080 
c) 443 

 
24. A VCenter de VSphere. Quin tipus de disc dur hem d’escollir si volem afegir un 

disc al servidor virtual amb l’Apache i volem que ocupi tot l’espai assignat des 
del principi? 

 
a) Thin 
b) Thick 
c) Zero 

 
25. Què passarà si el servidor virtual que té l’Apache està configurat en alta 

disponibilitat i el servidor ESX on s’executa s’espatlla? 
 

a) El servidor Apache passarà a executar-se automàticament en un altre servidor 
ESX actiu. 

b) El servidor Apache s’apagarà fins que es recuperi el ESX que l’executa. 
c) El servidor Apache queda pausat i cal que un tècnic el mogui a un nou ESX. 

 
 
 
 



 

 

 
26. Què passarà si un dels servidor d’aplicacions s’apaga? 

 
a) Res, el servidor Apache no enviarà peticions a aquell servidor. 
b) El servidor Apache continuarà enviant peticions al servidor apagat i aquestes 

donaran error. 
c) El servidor Apache continuarà enviant peticions al servidor apagat però 

VMWare les redirigirà als servidors actius. 
 

27. Donat el següent pseudocodi, en el que read() permet a l’ usuari introduir un 
valor sencer, ¿quin serà el valor final de la variable "i"? 
i:=1; 
read(n); 
while i < n do begin 
i := i + 1 
end; 

 
a) 1 si el valor introduït és igual o menor que 0; el valor introduït menys 1 en 

qualsevol altre cas. 
b) 1 si el valor introduït és igual o menor que 1; el valor introduït en qualsevol 

altre cas. 
c) 1 si el valor introduït és igual o menor que 1; el valor introduït més 1 en 

qualsevol altre cas. 
 

28. Una ciutadana ha presentat al·legacions davant de l’Ajuntament de 
Castelldefels i resta pendent de rebre la notificació amb la resposta a les 
mateixes. Segons la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques el funcionari actuant ha de cursar la notificació: 

 
a) 15 dies a partir de la data en que l'acte hagi estat dictat. 
b) 10 dies a partir de la data en que l'acte hagi estat dictat. 
c) 30 dies a partir de la data en que l'acte hagi estat dictat.  

 
29. Com a part interessada que és aquesta ciutadana en el procediment 

administratiu, tindria dret a: 
 

a) Actuar assistida d’assessor quan ho consideri convenient en defensa dels seus 
 interessos. 

b) Actuar assistida de procurador quan ho consideri convenient en defensa dels 
 seus interessos. 

c)  Actuar amb assessor jurídic només pel cas que el procediment administratiu 
derivi en actuacions judicials. 

 
 
 
 
 



 

 

30. La llengua oral o escrita en la que es podria dirigir aquesta ciutadana en la 
seva relació amb l’Ajuntament de Castelldefels seria: 
 

a) Únicament en català. 
b) Únicament en castellà. 
c) En català i/o en castellà. 

_____________________________________________________________________ 
 
PREGUNTES DE RESERVA: 

 
31. TOAD és: 

 
a) Una aplicació informàtica de desenvolupament SQL i administració de base de 

dades. 
b) Un plugin que permet saltar camps no obligatoris en formularis Web. 
c) Complement per Tractar Objectes en el AD (Active Directory). 

 
32. Un certificat electrònic personal permet: 

 
a) Protegir un document electrònic contra esborrats accidentals. 
b) Signar i xifrar un document electrònic. 
c) Posar segells electrònics de manera  automatitzada.  

 
33. La seu electrònica d’ un organisme públic: 

 
a) És la seva ubicació oficial en Second Life i altres xarxes socials.  
b) Ha de ser una pàgina segura. Https 
c) No és accessible a cap contingut sense Certificat Electrònic Personal. 

   
34. Si la ciutadana es nega a presentar documents originals, la Corporació podrà, 
 a petició de la interessada: 
 

a) Facilitar-li una còpia autenticada de la documentació original. 
b) Fer una fotocòpia de la documentació i retornar els originals a la ciutadana. 
c) Fer constar la incidència i suspendre l’expedient. 
 

35. La ciutadana en la relació amb la Corporació, té dret a: 
 

a) A identificar les autoritats i el personal al servei de les administracions 
públiques únicament quan sota la seva responsabilitat es tramitin 
procediments sancionadors. 

b) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació del procediment 
administratiu en el qual té la condició d’interessada i a obtenir còpies dels 
documents que conté. 

c) A obtenir dos còpies segellades dels documents que presentin i a formular 
al·legacions en la fase del procediment posterior al tràmit d’audiència. 

 


