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CADA RESPOSTA ENCERTADA VAL 1 PUNT I CADA RESPOSTA INCORRECTA RESTA 0,50 PUNTS. 
ES PUNTUARÀ ENTRE 0 I 20 PUNTS I CALDRÀ OBTENIR UNA PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 10 PUNTS EN 
EL SUPÒSIT PRÀCTIC PER SUPERAR-LO. LES RESPOSTES EN BLANC NI SUMEN NI RESTEN PUNTS. 
 
TEMPS FER LA PROVA SÓN MÀXIM 60 MINUTS. 
 
 

2n. EXERCICI. PROVA PRÀCTICA (PREGUNTES RELACIONADES AMB 
L’ANNEX II) 
 
 
supòsit: 
 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries convoca les bases per cobrir amb caràcter definitiu 
una plaça d’administratiu d’admiració general, funcionari de carrera. La darrera publicació 
de la convocatòria en butlletí corresponent s’efectua el dia 3 d’agost. 
 
 
 

 
 
1.- Si les bases fixen que el termini de presentació d’instàncies és de vint dies naturals i, 
tenint en compte el dia 10 d’agost és festa local al municipi, quin és l’últim dia de presentació 
d’instàncies? 
 

a) El dia 23 d’agost i al ser diumenge serà obligatòria la presentació telemàtica 
b) El dia 24 d’agost 
c) 1 de setembre 
d) El 25 d’agost perquè el dia 10 és festiu 

 
 
2.- quin és l’òrgan competent per aprovar les bases de la convocatòria. 
 

a) L’alcalde sempre que no tingui delegades les competències en Junta de Govern 
local 

b) El Plenari municipal  
c) El regidors de Recursos Humans 
d) A i c son correctes 
e) s dades han de constar obligatòriament en la reclamació? 
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3.- a Quins butlletins s’ha d’aprovar la convocatòria 
 

a) al BOP i al DOGC  
b) al BOP , al DOCG i al BOE  
c) al BOP 
d) al DOGC i al BOE 

 
4.-  l’aspirant detecta una errada a les bases del procés selectiu en quant a la titulació 
exigida. Es pot presentar recurs administratiu? 
 

a) No. en cap cas 
b) Sí, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte 
c) Únicament es pot interposar recurs extraordinari de revisió 
d) Si es pot interposar recurs de reposició davant el Plenari municipal 

 
5.- si la documentació presentada per l’aspirant és incomplerta. Cal fer-li un requeriment 
previ a l’aprovació provisional de la llista d’admesos i exclosos ? 
 

a) Si. Sempre 
b) No. Queda exclòs del procés. 
c) No. El requeriment d’esmena es fa juntament amb l’aprovació provisional 
d) No. l’aspirant pot anar presentant documentació fins a la data de les proves 

 
 
6.- quins sistemes de selecció pot utilitzar l’administració per la provisió d’aquesta plaça? 
 

a) Concurs, concurs-oposició o oposició 
b) Concurs,  concurs-oposició o lliure designació 
c) Concurs, concurs- oposició o entrevista personal 
d) Lliure designació o entrevista personal 

 
 
7.- si amb posterioritat a la data límit de presentació d’instàncies l’aspirant finalitza un curs 
valorable com a mèrit, pot aportar-lo a les proves per ser valorat? 
 

a) Si, sempre que el curs s’hagi finalitzat abans de la data d’examen 
b) No es podrà aportar 
c) Si. Sempre que ho presenti per instància 
d) Si. Sempre que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar 

 
 
8.- amb caràcter general, quin és el termini màxim per donar compliment al requeriment 
d’esmena segons la llei 39/2015, d’1 d’octubre? 
 

a) 10 dies hàbils a comptar des de la rebuda de la notificació 
b) 10 dies naturals a comptar des de la rebuda de la notificació  
c) 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la rebuda de la notificació 
d) 10 dies naturals a comptar des de l’endemà  la rebuda de la notificació  
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9.-  a quina llei es troba regulat el dret d’accés a l’ocupació pública i adquisició de la relació 
de servei ? 
 

a) A la llei 40/2015, d’1 d’octubre 
b) A la llei 7/1985, de 2 d’abril 
c) Al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
d) Al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre 

 
 
10.- contra la resolució definitiva d’admesos i exclosos, es pot interposar recurs?  
 

a) Si, per tractar-se d’un acte definitiu 
b) No per tractar-se d’un acte de tràmit 
c) No, en cap cas 
d) Cap de les respostes anteriors és correcte 

 
 
 
11.- quin és l’òrgan competent per contractar l’aspirant que hagi quedat en primera posició  
 

a) el Plenari municipal 
b) l’Alcalde sempre que no tingui les funcions delegades en junta de govern local 
c) el tribunal de les oposicions 
d) l’alcalde, previ informe de governació de la Generalitat 

 
 
 
12.- contra l’acord de contractació de l’aspirant que ha quedat en primera posició, 
s’interposa recurs de reposició. Transcorregut el termini que té l’administració per resoldre 
el recurs sense que s’hagi dictat resolució expressa, la petició s’entén: 
 

a) Estimada per silenci administratiu 
b) Desestimada per silenci administratiu 
c) Cal esperar resolució expressa 
d) La petició s’estima parcialment 

 
 
 
13.- Una vegada arxivat l’expedient, qualsevol persona tindria dret a veure l’examen i 
obtenir-ne còpies? 
 

a) Si, sempre que no es vulnerin dades protegides per la llei de protecció de dades de 
caràcter personal 

b) No, perquè l’expedient està arxivat 
c) Només l’interessat 
d) Només tenen dret a consulta però no a l’obtenció de còpies 
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14.- la plaça objecte de la convocatòria ha d’estar inclosa a l’oferta pública d’ocupació. 
 

a). A l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020. 
b) Sí. A l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 
c) a i b son correcte 
d) No és preceptiu. 

 
 
 
15.- si un dels aspirants que se presenta a la convocatòria resideix a Madrid, com s’ha 
d’efectuar la notificació: 
 

a) En català 
b) En Castellà 
c) a) i b) son correctes 
d) no es notifica 

 
16.- si l’aspirant que ha obtingut la major puntuació renuncia a ocupar el lloc de treball 
ofertat 
 

a) caldrà convocar un nou procés de selecció 
b) serà cridat a ocupar el lloc el següent aspirant per ordre de puntuació 
c) es realitzarà un sorteig entre la resta de candidats que hagin superat el procés 
d) quedarà la plaça vacant 

 
 
17.- no s’estableix taxa per drets d’examen. Per què? 
 

a) Les OOFF de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries no ho preveuen 
b) Aquest tipus de taxa no es pot cobrar en cap cas 
c) Perquè l’Alcalde ho ha decidit 
d) Perquè aquestes taxes només s’apliquen a personal laboral. 

 
 
18.-  tots els aspirants estan obligats a rebre les notificacions per notificació electrònica: 
 

a) Si perquè son persones físiques 
b) Només si donen el seu consentiment 
c) Mai  
d) Sempre que ho decideixi l’administració local 

 
 
19.- les despeses de personal es troben incloses en el pressupost en: 
 

a) Capítol I 
b) Capítol 2 
c) Capítol 3 
d) Capítol 4 
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20.-  el tribunal de selecció de personal estarà composat per: 
 

a) Un mínim de tres titulars i tres suplents tal i com estableix l’article 72 del Decret 
214/90 

b) Un mínim de quatre titulars i quatre suplents tal i com estableix l’article 72 del Decret 
214/90 

c) Depèn de cada administració 
d) No hi ha mínim establert legalment 

 
 


