
 

INICIALS: 

 

Darrers tres números DNI i lletra: 

 

 
CADA RESPOSTA ENCERTADA VAL 0’50 PUNTS I CADA RESPOSTA INCORRECTA RESTA 
0’25 PUNTS. ES PUNTUARÀ ENTRE 0 I 20 PUNTS I CALDRÀ OBTENIR UNA PUNTUACIÓ 
MÍNIMA DE 10 PUNTS EN TOT L’EXERCICI PER SUPERAR-LO. LES RESPOSTES EN BLANC 
NI SUMEN NI RESTEN PUNTS. 
 
TEMPS FER LA PROVA SÓN MÀXIM 60 MINUTS. 
 
 

1r.EXERCICI. PROVA TIPUS TEST (PREGUNTES RELACIONADES 
AMB L’ANNEX II) 
 

 

1.- l’IBI, 

a) és un impost indirecte de titularitat municipal 
b) és un impost que grava el valor dels immobles 
c) depèn del valor cadastral que està integrat pel valor cadastral del sòl i 
el de la construcció  
d) les respostes b i c son correctes 

 

2.- Quan una ordenança fiscal, un cop sotmesa  a informació pública, no ha 
estat objecte de cap reclamació 

a) Es donarà audiència  ales administracions publiques interessades 
b) A la immediata sessió de Ple posterior, serà sotmesa a la seva aprovació 
c) S’aprovarà definitivament amb caràcter immediat 
d) S’entendrà definitivament aprovada sense necessitat d’un nou acord 

 

3.- d’acord amb l’article 112LPACAP, es pot interposar un recurs administratiu: 

a) contra les resolucions definitives  
b) contra els actes de tràmit que determinin la impossibilitat de continuar  
el procediment 
c) contra els actes que produeixen indefensió 
d) totes les respostes son certes 

 

4.- l’alcalde és competent per contractar sempre que l’import màxim de 
contracte no superi: 

a) El 10% dels recursos ordinaris del pressupost 



 

b) No hi ha límit 
c) L’alcalde no és competent per contractar 
d) El 20% dels recursos ordinaris del pressupost 

 

5.- En quins casos es pot interposar una sanció sense que s’hagi tramitat el 
corresponent procediment? 

a) En casos d’urgent necessitat 
b) En situacions excepcionals, com per exemple, situacions de crisis 

sanitàries o epidèmies 
c) Les respostes a i b son correctes 
d) En cap cas 

 

6.- Els documents que els interessat dirigeixin al òrgans de l’Administració 
publica, no es podran presentar: 

a) A les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi 
b) Al registre d’entrades dels jutjats de primera instància i instrucció 
c) En el registre electrònic de l’Administració u organisme al que es dirigeixin 
d) En les representacions diplomàtiques u oficines consulars d’Espanya a 

l’estranger. 
 

7.- Per aprovar inicialment el POUM d’un Ajuntament, es requereix el següent 
quòrum en la sessió del Ple en que es debati: 

a) majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació 
b) dos terços del nombre legal de membres de la Corporació 
c) tres cinquenes parts del nombre legal de membres de la Corporació 
d) majoria simple dels presents 

 

8.- quin recurs s’ha d’acompanyar a la notificació d’una llicència d’obres que 
inclogui liquidació de ICIO 

a) Recurs potestatiu de reposició o recurs contenciós-administratiu davant 
el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona 

b) Recurs potestatiu de reposició o recurs contenciós-administratiu davant 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

c) Recurs Econòmic-Administratiu 
d) Cap de les anteriors és correcte 

 

 

 



 

9.- amb quina antelació cal convocar un Ple Ordinari: 

a) Amb 24 hores d’antelació 
b) Amb 48 hores d’antelació 
c) Amb dos dies hàbils d’antelació 
d) Amb un dia hàbil d’antelació 

 
 

10.- el pressupost, amb respecte a les despeses, es un/una: 

a) previsió 
b) límit mínim 
c) límit quantitatiu 
d) càlcul aproximat 
 

11.- les parcel·les propietat de l’Ajuntament, provinents de les cessions 
urbanístiques del 10% d’aprofitament són béns: 

a) De caràcter patrimonial 
b) De domini públic 
c) De caràcter comunal 
d) Queda exclosa de la classificació dels béns  

 

12.-quan un funcionari és elegit diputat es trobarà, mentre ho sigui en situació 
de : 

a) Excedència voluntària 
b) Serveis especials 
c) Comissió de serveis 
d) Excedència forçosa 

 
 
13.- El complement destinat a retribuir els condicions particulars d’alguns llocs 
de treball en atenció a la seva especial dificultat tècnica, dedicació, 
incompatibilitat, perillositat, responsabilitat o penositat, es denomina: 
 

a) compliment de treball 
b) complement específic 
c) complement de productivitat 
d) indemnització 

 
 
14.- Segons l’actual cartipàs municipal de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, 
el departament de retiment de comptes es troba inclòs a: 

a) Àrea d’alcaldia 



 

b)  No existeix aquest departament 
c) Àrea de desenvolupament i promoció del Municipi i serveis culturals 
d) Àrea de serveis interns 

 

15.- L’ adquisició d’un bé moble d’import 16.000€ més IVA és serà tramitat: 

a) un contracte menor de serveis 
b) un contracte menor de subministrament 
c) un contracte obert abreujat simplificat 
d) cap de les anteriors es correcte 

 
 
16.- la llei 19/2014 de 39 de desembre de transparència, accés a la  informació 
i bon govern, té per objecte: 

a) regular el dret a d’accés de les persones a la informació i documentació 
públiques 
b) aplicar el govern obert i fomentar la participació i col·laboració ciutadana 
c) promoure els drets de les persones a un Administració amb mitjans 
electrònics 
d) les respostes a i b son certes 

 
 
17.- produeixen efecte les notificacions defectuoses: 
 

a) sí, sempre 
b) sí, a partir de la data en què l’interessat realitzi actuacions que suposin 

el coneixement del contingut de la resolució 
c) no, mai 
d) sí, a partir de la data en què l’òrgan administratiu realitzi actuacions que 

suposin el coneixement del contingut de la resolució 
 

18.- d’acord amb el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic, els 
sistemes de selecció del personal, son: 

a) el concurs oposició 
b) l’oposició i excepcionalment el concurs oposició 
c) el concurs de mèrits i excepcionalment l’oposició 
d) l’oposició, el concurs oposició i excepcionalment el concurs 

 
 
19.- quan s’adquireix la condició de veí: 

a) a l’inscriure’s al padró d’habitants 
b) amb la residència 
c) a l’incriure’s al registre civil 



 

d) a l’adquirir la nacionalitat espanyola 
 

20.- l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, que té 17 regidors, quants membres 
com a màxim pot tenir la Junta de Govern Local? 

a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 9 

 
 
21.- Quina d’aquestes Ordenances no existeix a l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries? 
 

a) Ordenança Municipal reguladora d’antenes, aires condicionats i similars 
b) Ordenança Municipal sobre publicitat directa les bústies 
c) Ordenança Municipal reguladora de la recollida de residus de jardineria 
d) Ordenança Municipal de venda no sedentària de mercats de Castelló 

d’Empúries 
 
 

22.- les sessions extraordinàries de la junta de govern local es celebren com a 
mínim cada: 

a) mes 
b)quinze dies 
c) dos mesos 
d) no tenen mínim preestablert 
 

23.- el pressupost, amb respecte a les despeses, es un/una: 

a) previsió 
b) límit mínim 
c) límit quantitatiu 
d) càlcul aproximat 
 

24.- les infraccions administratives es classifiquen per la llei en: 

a) Lleus, greus i més greus 
b) Lleus, greus i molt greus 
c) Lleus i molt greus 
d) Lleus i greus 

 
 



 

25.- els tributs es classifiquen en : 

a) impostos, taxes i preus públics 
b) impostos, taxes i contribucions especials 
c) impostos, taxes i hisendes locals 
d) taxes, contribucions especials i preus públics 
 

26.-  com s’anomenen els procediments tendents a la realització material 
d’una decisió anterior ja definitiva, com per exemple, el procediment de 
constrenyiment? 

a) Procediments executius 
b) Procediment declaratius 
c) Procediments de simple gestió 
d) Procediments de materialització o substanciació 

 

27.- el registre electrònic permet la presentació de documents: 

a) De dilluns a divendres de 8 a 15 hores 
b) De dilluns a divendres de 8 a 21 hores 
c) Tots els dies de l’any de 8 a 21 hores 
d) Totes del dies de l’any durant les 24 hores 

 

28.- Quin recurs correspon contra les disposicions administratives de caràcter 
general? 

a) Recurs d’alçada 
b) Recurs de reposició, en el termini d’un mes 
c) Recurs extraordinari de revisió 
d) Cap recurs en via administrativa 

 

29.- en la votació d’un acord plenari que requereix majoria absoluta per la 
seva aprovació, es produeix un empat. Què haurà de fer el president? 

a) resoldre l’empat amb el seu vot diriment 
b) repetir la votació i si persisteix l’empat, resoldrà el vot de qualitat del 
president 
c) no s’aprova l’acord 
d) cap és correcte 

 

 

 



 

30.- es consideren ingressos de les hisendes locals 

a) els productes d’operacions de crèdit 
b) les subvencions 
c) els productes de multes i sancions 
d) totes les respostes son correcte 
 

31.- Per estar obligat a indemnitzar no és necessari que el dany sigui: 

a) Efectiu 
b) Avaluable econòmicament 
c) Individualitzat 
d) General 

 

32.- No té caràcter de servei públic el següent: 

a) El subministrament d’aigua potable en fonts públiques 
b) La recollida d’andromines domiciliaries 
c) Depuració d’aigües residuals 
d) Subvenció a un grup estable 

 

33.- quan prescriuen les sancions imposades per faltes greus: 

a) Dos anys 
b) Un any 
c) Tres anys 
d) Quatre anys 

 

34.- les variacions padronals amb l’INE s’actualitzen: 

a) Mensualment 
b) Semestralment 
c) diariament 
d) Quatrimestralment 

 

35.- Qui signa la notificació als particulars dels Acords Municipals: 

a) El secretari/ ària  
b) L’interventor/ora  
c) L’alcalde 
d) El cap de l’àrea  

 
 
 



 

36.- en quins supòsits la notificació es farà per mitjà d’un anunci publicat en el 
Butlletí oficial de l’Estat? 

a) Quan s’ignori el lloc de la notificació 
b) Quan els interessats en un procediment siguin coneguts 
c) Quan, intentada la notificació no s’hagués pogut practicar 
d) Les respostes a) i c) son correctes 

 

37.- per comunicar l’ordre del dia d’una junta de govern local, redactarem: 

a) un correu electrònic 
b) una diligència 
c) un decret de convocatòria 
d) un acord de la Junta de govern local 
 

38.- Per estar obligat a indemnitzar no és necessari que el dany sigui: 

e) Efectiu 
f) Avaluable econòmicament 
g) Individualitzat 
h) General 
 

39.- un exemple d’acte de tràmit és un/una: 

a) decisió amb la que finalitza el procediment 
b) renuncia 
c) informe emès en un procediment 
d) cap d’aquests ho és 

 

40.- els empleat públics es classifiquen en; 

a) funcionaris de carrera 
b) funcionaris interins 
c) personal laboral 
d) totes les anteriors son certes 

 

 

PREGUNTES DE REVERVA: 

 

1.- segons la constitució, els regidors no son elegits per sufragi 



 

a) Universal 
b) Igual 
c) Paritari 
d) Lliure 

 

2.- El dia i hora de celebració de les sessions ordinàries del Ple de l’ajuntament 
de Castelló d’Empúries les fixa el/la: 

a) Reglament orgànic 
b) Ple 
c) Alcalde/President 
d) Llei 

 

 


