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CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Instruccions: Cal marcar amb bolígraf la resposta correcta (no s’admetrà la resposta amb llapis). 

La prova puntua sobre un total de 12 punts, a raó de 0,30 punts per cada pregunta vàlidament contestada. Les 

preguntes contestades erròniament no descompten puntuació. Si es marca més d’una resposta en la mateixa pregunta, 

es considerarà nul·la la resposta. 

 

1. Assenyala l’afirmació correcta: Segons l’article 92 bis de la Llei de Bases de Règim Local, els funcionaris 

d’administració local amb habilitació de caràcter nacional: 

a) Tenen reservada la fiscalització de l’activitat política municipal, juntament amb el seu control econòmic i 

financer. 

b) Tenen reservades les funcions de secretaria, excloent la funció d’assessorament legal preceptiu. 

c) Tenen reservades les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmica i financera, 
pressupostària, la comptabilitat, la tresoreria i la recaptació. 

d) Totes les anteriors són correctes. 

 

2. D’acord amb el vigent article 23 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures de Reforma de la Funció Pública, 

són retribucions complementàries: 

a) El sou, els triennis i les pagues extraordinàries. 

b) El complement de destinació, el complement específic i el complement de productivitat 
c) El sou, el complement de destinació i el complement específic 

d) El sou i les pagues extraordinàries. 

 

3. No forma part del poder judicial: 

a) El Tribunal Suprem 

b) L’Audiència Nacional 

c) El Tribunal Constitucional 
d) Cap resposta és correcta 

 

4. El Senat és la cambra de representació: 

a) Popular 

b) De la sobirania 

c) Territorial 
d) Cap resposta és correcta 

 

5. El Parlament de Catalunya té: 

a) 110 diputats 

b) 125 diputats 

c) 135 diputats 
d) 140 diputats 

 

6. Qui no té capacitat legislativa per fer lleis? 

a) L’Ajuntament 
b) El Parlament de Catalunya 

c) Les Corts Generals 

d) Cap resposta és correcta 

 

7. Quina afirmació és correcta: 

a) Les sessions del Ple són públiques 
b) Les sessions de la Junta de Govern Local i del Ple són públiques 

c) Les sessions de les Comissions Informatives i de la Junta de Govern Local són públiques 

d) Cap resposta és correcta 

 

8. Són béns de domini públic: 

a) La casa consistorial 
b) Les participacions de l’Ajuntament en una societat limitada 

c) Les participacions de l’Ajuntament en una societat anònima 

d) La propietat intel·lectual d’una obra literària 



 

9. Les ordenances fiscals s’han d’aprovar: 

a) Pel Ple, per majoria simple 
b) Pel Ple, per majoria absoluta 

c) Per la Junta de Govern Local, per unanimitat 

d) Cap resposta és correcta 

 

10. Quin tribut no és municipal? 

a) La taxa 

b) La contribució especial 

c) L’IBI 

d) L’IVA 
 

11. El silenci administratiu és positiu: 

a) Si no es resol expressament un recurs de reposició potestatiu. 

b) Si no es resol expressament la petició d’ocupació de la via pública amb taules i cadires. 

c) Si no es resol expressament la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública 

d) Si no es resol expressament l’atorgament d’una llicència d’obres majors que s’ajusta a les 
determinacions urbanístiques i planejament urbanístic aplicable 
 

12. Són dies inhàbils: 

a) Els diumenges i els declarats festius 

b) Els dissabtes, diumenges i els declarats festius 
c) Els dissabtes i els declarats festius 

d) Cap resposta és correcta 

 

13. El segon intent de la notificació administrativa s’ha de realitzar: 

a) Per un sol cop i en una hora diferent dins dels 2 dies següents (a la primera notificació) 

b) Per un sol cop i en una hora diferent dins dels 3 dies següents (a la primera notificació) 
c) Per un sol cop i en una hora diferent dins dels 5 dies següents (a la primera notificació) 

d) Cap resposta és correcta 

 

14. La llei 39/2015, d’1 d’octubre, no regula jurídicament: 

a) La declaració responsable 

b) La comunicació 

c) El règim de recursos administratius 

d) El règim dels òrgans col·legiats 
 

15. Qui pot exercir el dret d’accés a la informació pública? 

a) Tots els ciutadans 

b) Totes les persones, físiques i jurídiques 
c) Els càrrecs electes de cada administració 

d) Només les persones físiques 

 

16. A la Diputació de Girona, la competència per a l’aprovació de les bases reguladores de subvencions correspon: 

a) Al Ple, quan les subvencions individuals previstes superin els 18.000 EUR. 

b) A la Junta de Govern 

c) Al Ple 
d) Al Ple, quan les subvencions individuals previstes superin els 50.000 EUR 

 

17. A la Diputació de Girona, les consignacions pressupostàries a les que s’imputaran les subvencions en règim 

de concurrència han de constar (art. 12 OGS): 

a) En les bases reguladores 

b) En la convocatòria 
c) En l’acord de concessió de les subvencions 

d) Indistintament, en les bases o en la convocatòria 
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18. A la Diputació de Girona, l’examen i valoració de els sol·licituds de subvencions presentades en un 

procediment de concurrència competitiva correspon a (art. 13 OGS): 

a) La Junta de Govern 

b) La Comissió Informativa que s’indiqui en les bases reguladores 

c) El President o el Diputat que ostenti la delegació corresponent 

d) Una comissió qualificadora 
 

19. El pagament de les subvencions de la Diputació de Girona s’efectua com a regla general (art. 31.1 OGS): 

a) Amb pagaments anticipats 

b) Amb pagaments a compte 

c) Un cop justificades les subvencions 
d) Amb l’acceptació de la subvenció 

 

20. Pot ser una causa de reintegrament de subvencions justificades i pagades (art. 37 LGS i 34 OGS): 

a) Que els beneficiaris siguin declarats en concurs o insolvents 

b) Que els beneficiaris passin a ser deutors d’obligacions tributàries o amb la Seguretat Social 

c) Que els beneficiaris siguin condemnats per sentència ferma a la pèrdua del dret a percebre subvencions 

d) Que els beneficiaris es resisteixin o que obstrueixin les actuacions de comprovació i de control financer 
 

21. Dins el pressupost general de les entitats locals, s'hi inclou: 

a) El pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents d'ella i els estats de previsió 

de despeses i ingressos de les societats mercantils el capital social de les quals pertany majoritàriament a 

l'entitat local. 

b) El pressupost de la pròpia entitat i els dels organismes autònoms dependents d'ella. 

c) El pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents d'ella i els estats de previsió 
de despeses i ingressos de les societats mercantils el capital social íntegrament de l'entitat local. 
d) El pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents d'ella i els dels consorcis 

adscrits. 

 

22. Segons l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, la classificació econòmica: 

a) Agrupa les despeses en capítols i les previsions d'ingressos en programes. 

b) Agrupa les despeses i les previsions d'ingressos en capítols, separant les operacions de capital i les 

financeres. 

c) Agrupa les despeses i les previsions d'ingressos en capítols, separant les operacions no financeres, que 
se subdivideixen en operacions corrents i de capital, i les operacions financeres. 
d) Agrupa els crèdits i les previsions d'ingressos en àrees de despesa, d'acord amb la finalitat que es vol 

aconseguir. 

 

23. L'aprovació dels expedients de crèdit extraordinari i suplement de crèdit: 

a) S'ha d'exposar al públic durant un termini de 10 dies hàbils, durant els quals els interessats poden presentar 

reclamacions. 

b) S'ha d'exposar al públic durant un termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats poden 
presentar reclamacions. 
c) S'ha d'exposar al públic durant un termini de 10 dies hàbils, durant els quals no es poden presentar 

reclamacions. 

d) No està subjecte al tràmit d'exposició pública i no es poden presentar reclamacions contra l'acord 

d'aprovació inicial.   

 

24. Es vol aprovar una transferència de crèdit de l'aplicacio pressupostària 153/210.00 Reparacions i manteniment 

de la via pública a l'aplicació 332/221.00 Subministrament d'energia a la Biblioteca: 

a) L'òrgan competent per aprovar la transferència és el Ple de la corporació i li seran d'aplicació les normes 
sobre informació, reclamació i publicitat aplicables a l'aprovació dels pressupostos. 
b) No procedeix tramitar la transferència ja que les dues aplicacions tenen el mateix nivell de vinculació 

jurídica del crèdit. 

c) Correspon a l'alcalde autoritzar la transferència, ja que afecta a crèdits de personal. 

d) Cap de les anteriors respostes és correcta. 

 



25. Indicar en quins dels casos següents es podrà  generar crèdit en els estats de despeses de la Diputació: 

a) S'han recaptat majors ingressos respecte els previstos de l'Impost de Béns Immobles. 

b) S'ha sol·licitat una subvenció al Consell Comarcal per al finançament del servei d'Acció  Social. 

c) S'ha iniciat l'expedient administratiu per a la venda d'un terreny de propietat de l'Ajuntament. 

d) S'ha rebut la notificació de la Generalitat de Catalunya de concessió d'una subvenció per al finançament 
de la llar d'infants. 

 

26. El Ple de la Diputació aprova l'expedient de contractació i els plecs administratius per al servei de 

manteniment de parcs i jardins municipals. Quina fase de gestió del pressupost comporta aquest acord? 

a) La retenció de crèdit. 

b) L'autorització de la despesa. 
c) El compromís de la despesa. 

d) El reconeixement del dret. 

 

27. Quan han de tenir les entitats locals confeccionada la liquidació del pressupost? 

a) Abans de l'1 de març. 
b) Abans de l'1 de juny. 

c) Abans de l'1 de juliol. 

d) Abans de l'1 d'octubre. 

 

28. El romanent de tresoreria per a despeses generals està constituït per: 

a) Els fons líquids, més els drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament i 
agregant les partides pendents d'aplicació, ajustats pels drets de difícil o impossible recaptació i l'excés de 
finançament afectat. 
b) La diferència entre els drets reconeguts nets durant l'exercici i la suma dels crèdits de despeses 

compromeses que no han arribat al reconeixement d'obligació. 

c) Els drets pendents de cobrament deduïts amb les obligacions pendents de pagament, i ajustat amb els drets 

de difícil o impossible recaptació i l'excés de finançament afectat. 

d) La diferència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes, en termes nets i referits a les operacions 

realitzades amb càrrec al pressupost. 

 

29. Les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a llarg termini: 

a) Per atendre necessitats transitòries de tresoreria, que no excedeixin del termini d'un any. 

b) Amb autorització prèvia de l'òrgan que exerceix la tutela financera si dels estats financers de la liquidació 

dels pressupostos es dedueix un estalvi net negatiu. 

c) Amb autorització prèvia de l'òrgan que exerceix la tutela financera si el volum total del capital viu excedeix 

del 110% dels ingressos corrents liquidats. 

d) Sempre i quan dels estats financers de la liquidació dels pressupostos s'obtingui un estalvi net positiu i 
el volum total del capital viu no excedeixi del 110% dels ingressos corrents liquidats. 

 

30. El perceptors de pagaments a justificar estan obligats a justificar l'aplicació de les quantitats percebudes: 

a) En el termini màxim d'1 mes. 

b) En el termini màxim de 3 mesos. 
c) En el termini màxim de 6 mesos. 

d) Com a molt tard, al tancament de l'exercici. 

 

31. Als efectes d'ajustaments al resultat pressupostari de l'exercici, és necessari calcular: 

a) Les desviacions de finançament positives i negatives de l'exercici derivades de les despeses amb 
finançament afectat. 
b) Les desviacions de finançament acumulades positives i negatives derivades de les despeses amb 

finançament afectat. 

c) L'excés de finançament afectat. 

d) El coeficient de finançament dels agents finançadors de despeses. 
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32. L'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària comporta per a les corporacions locals: 

a) La formulació d'un pla d'ajust. 

b) la formulació d'un pla de reequilibri. 

c) La formulació d'un pla econòmic i financer. 
d) La formulació d'un pla de sanejament. 

 

33. Les corporacions locals compleixen la regla de despesa quan: 

a) La despesa computable d'un exercici, en termes del Sistema Europeu de Comptes, no supera la despesa 

computable de l'exercici anterior. 

b) La despesa no financera en termes de comptabilitat nacional no supera els ingressos no financers. 

c) La variació, en termes del Sistema Europeu de Comptes, de la despesa computable de la corporació local, 
entre dos exercicis econòmics, no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de 
mig termini de l'economia espanyola. 
d) El volum del deute viu a final d'exercici no supera el 75% dels ingressos corrents liquidats. 

 

34. Les administracions públiques commpleixen el principi de sostenibilitat financera quan: 

a) Tenen capacitat per finançar els compromisos de despesa de deute públic i de deute comercial, dins dels 
límits del dèficit i conforme a la normativa sobre morositat. 
b) Publiquen el seu període mig de pagament a proveïdors en els termes que estableix la normativa i disposen 

d'un pla de tresoreria. 

c) Valoren l'impacte que les seves actuacions poden provocar en la resta d'administracions públiques. 

d) Compleixen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei d'estabilitat pressupostària 

i sostenibilitat financera. 

 

35. D'acord amb l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'estalvi net és: 

a) La diferència entre els drets liquidats dels capítols 1 a 5 de l'estat d'ingressos i les obligacions reconegudes 

dels capítols 1 a 4 de l'estat de despeses, minorada per l'import de l'anualitat teòrica d'amortització de 

l'operació projectada i de cadascun dels préstecs i avals a tercers pendents de reemborsament. 

b) La diferència entre els drets liquidats dels capítols 1 a 5 de l'estat d'ingresos i les obligacions reconegudes 
dels capítols 1, 2 i 4 de l'estat de despeses, minorada per l'import de l'anualitat teòrica d'amortització de 
l'operació projectada i de cadascun dels préstecs i avals a tercers pendents de reemborsament. 
c) La diferència entre els drets liquidats dels capítols 1 a 5 de l'estat d'ingressos i les obligacions reconegudes 

dels capítols 1 a 4 de l'estat de despeses, augmentada per l'import de l'anualitat teòrica d'amortització de 

l'operació projectada i de cadascun dels préstecs i avals a tercers pendents de reemborsament. 

d) La diferència entre els drets liquidats dels capítols 1 a 5 de l'estat d'ingressos i les obligacions reconegudes 

dels capítols 1,2 i 4 de l'estat de despeses, augmentada per l'import de l'anualitat teòrica d'amortització de 

l'operació projectada i de cadascun dels préstecs i avals a tercers pendents de reemborsament. 

 

36. Respecte al període mig de pagament a proveïdors, les entitats locals han de: 

a) Calcular-lo mensualment i remetre'l al Ministeri d'Hisenda al finalitzar l'exercici pressupostari. 

b) Calcular-lo anualment i remetre'l al Ministeri d'Hisenda al finalitzar l'exercici pressupostari. 

c) Calcular-lo , publicar-lo i  i remetre'l al Ministeri d'Hisenda, amb periodicitat mensual. 

d)Calcular-lo , publicar-lo i  i remetre'l al Ministeri d'Hisenda, amb periodicitat trimestral, excepte les 
entitats incloses dins l'àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, que ho han de fer amb periodicitat mensual. 
 

37. Als efectes de les regles especials per al destí del superàvit pressupostari, s'entén per inversions 

financerament sostenibles les que compleixen amb els requisits següents: 

a) Tenen reflex pressupostari en determinats grups de programes recollits a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 

desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

b) S'imputen al capítol 6 de l'estat de despeses del pressuposts de l'entitat local. 

c) Que l'execució, manteniment i liquidació de la inversió permeti a l'entitat local complir amb els objectius 

d'estabilitat presssupostària i deute públic. 

d) Totes les respostes són correctes. 
 

 

 



38. Amb caràcter anual, les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, 

entre altres: 

a) Els pressupostos aprovats, els pressupostos liquidats, el compte general i el període mig de pagament a 

proveïdors. 

b) Els pressupostos aprovats, els pressupostos liquidats, el compte general i les actualitzacions del pla de 

tresoreria i de les operacions de deute viu. 

c) Les línies fonamentals dels pressupostos, el cost efectiu dels serveis, els pressupostos aprovats, els 
pressupostos liquidats i el compte general. 
d) Les línies fonamentals dels pressupostos, el cost efectiu dels serveis, els pressupostos aprovats, els 

pressupostos liquidats i el compte general i el seguiment del pla d'ajust. 

 

39. El compte general de l'entitat local està integrat per: 

a) Els comptes anuals de la pròpia entitat local i els dels organismes autònoms dependents. 

b) Els comptes anuals de la pròpia entitat local i els dels organismes autònoms dependents, els de les societats 

mercantils de capital íntegrament de l'entitat local i els dels consorcis adscrits. 

c) Els comptes anuals de la pròpia entitat local i els dels organismes autònoms dependents, els de les 
societats mercantils de capital íntegrament de l'entitat local i els de les entitats públiques empresarials. 
d) Els comptes anuals dela pròpia entitat local i els de la resta d'entitats dependents incloses dins l'àmbit 

d'aplicacio de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

40. L'òrgan fiscalitzador extern dels comptes dels ens locals a Catalunya és: 

a) El Síndic de Greuges. 

b) La Sindicatura de Comptes. 
c) El Tribunal de Cuentas. 

d) El Parlament de Catalunya. 

 

Preguntes de reserva, que només seran tingudes en compte pel tribunal si es declaren nul·les una o diverses preguntes 

anteriors: 

 

41. D’acord amb la normativa vigent, el procediment ordinari de concessió de subvencions és (art. 22 LGS i 11 

OGS): 

a) El de concurrència competitiva 
b) El de concurrència no competitiva 

c) El de lliure concurrència 

d) El de concessió directa 

 

42. El termini màxim per resoldre una convocatòria de subvencions de concurrència competitiva és, com a regla 

general (art. 20 OGS i 25.4 LGS): 

a) De 3 mesos, a partir de la data de publicació de la convocatòria 

b) De 6 mesos, a partir de la data de publicació de la convocatòria 
c) De 3 mesos, a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds 

d) De 6 mesos, a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds 

 

43. Tota notificació ha de ser tramitada dins del termini de: 

a) 5 dies, a partir de la data en què l’acte administratiu ha estat dictat 

b) 10 dies, a partir de la data en què l’acte administratiu ha estat dictat 
c) 15 dies, a partir de la data en què l’acte administratiu ha estat dictat 

d) Cap resposta és correcta 


