
 
 
 
 
 

 

ESPAI PER A ETIQUETA DE CODI DE BARRES 

 

 
BORSA DE TÈCNIC MITJÀ – SERVEIS ECONÒMICS  (EXP. 2021/3381) 
Instruccions: Cal marcar amb bolígraf la resposta correcta (no s’admetrà la resposta amb llapis).La prova puntua sobre 
un total de 10 punts, a raó de 0,33 punts per cada pregunta vàlidament contestada. Les preguntes contestades 
erròniament descompten  0,08 punts. Si es marca més d’una resposta en la mateixa pregunta, es considerarà nul·la la 
resposta. Cal treure un mínim de 5 punts per aprovar. 
  

 
1. No són competències de la Diputació de Girona: 

a) L’assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 
b) Assistir als municipis en la prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributària. 
c) La prestació dels serveis d’administració electrònica municipals de -20.000 habitants. 
d) Cap resposta és correcta. 

 
2. Els funcionaris interins són nomenats: 

a) Perquè no han pogut ser seleccionats mitjançant un procediment àgil que respecti els principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

b) Per realitzar funcions pròpies dels funcionaris de carrera, quan concorre una causa justificada de 
necessitat i urgència. 

c) Exclusivament quan existeixi una plaça vacant. 
d) Sense necessitat d’acreditar la necessitat i urgència del seu nomenament. 

 
3. Els límits del contracte menor de serveis són: 

a) 17.999 euros IVA exclòs. 
b) 14.999 euros IVA exclòs. 
c) 39.999 euros IVA exclòs. 
d) Cap resposta és correcta. 

 
4. Si l’1 de gener no s’ha aprovat el pressupost: 

a) Es prorroga el de l’exercici anterior sense cap ajustament 
b) Es prorroga el pressupost de l’exercici anterior, amb el ajustos previstos legalment. Aquest 

pressupost prorrogat pot ser objecte de qualsevol de les modificacions previstes a la legislació 
c) La pròrroga del pressupost fa innecessària l’aprovació del pressupost definitiu 
d) El pressupost definitiu no es pot aprovar un cop iniciat l’exercici 

 
5. A l’expedient d’aprovació del Pressupost d’una Entitat Local, cal incorporar:  

a) La Memòria subscrita per l’Alcalde/ssa explicativa del contingut i les principals modificacions amb 
el vigent, l’Annex de personal de la Entitat Local i l’Annex d’Inversions.  

b) La Memòria subscrita per l’Alcalde/ssa explicativa del contingut i les principals modificacions amb 
el vigent, l’Annex de personal de la Entitat Local i la liquidació de l’exercici anterior i un avanç de 
liquidació del corrent.  

c) La Memòria subscrita per l’Alcalde/ssa explicativa del contingut i les principals modificacions amb 
el vigent, l’Annex de personal de la Entitat Local, l’Annex d’Inversions Local i la liquidació de 
l’exercici anterior i un avanç de liquidació del corrent  

d) La Memòria subscrita per l’Alcalde/ssa explicativa del contingut i les principals modificacions amb 
el vigent, l’Annex de personal de la Entitat Local, l’Annex d’Inversions Local i la liquidació de 
l’exercici anterior i un avanç de liquidació del corrent i un informe econòmic-financer 

 
6. Què és una retenció de crèdit? 

a) És una fase d'execució del pressupost de despeses de les entitats locals 
b) És un acte mitjançant el qual s'expedeix, respecte a una aplicació pressupostària, certificació 

d'existència de saldo suficient per a l'autorització d'una despesa o d'una transferència de crèdit 



c) És l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització d'una despesa determinada per una quantia 
certa o aproximada 

d) És l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'Entitat derivat d'una 
despesa autoritzada i compromesa 

 
7. Els romanents de crèdits inicials: 

a) S’han de determinar a la liquidació del pressupost  
b) Es classifiquen com a compromesos i no compromesos  
c) Poden ser incorporables o no incorporables  
d) Totes les anteriors afirmacions són certes 

 
8. Quan es pot instar una modificació de crèdits extraordinaris en el pressupost? 

a) Quan s’hagi de realitzar una despesa que no es pugui demorar fins l’exercici següent 
b) Quan no existeixi crèdit en el pressupost 
c) Quan el crèdit existent no pugui ser ampliable 
d) Quan es donin els casos a) i b) 

 
9. Quina fase d’execució de la despesa es correspon amb “autoritzar i comprometre  la nòmina del mes 

de març de 2021”? 
a) Autorització (A) 
b) Autorització (A) i Disposició o compromís (D) 
c) Reconeixement de l’obligació (O) 
d) Autorització (A), Disposició (D) i reconeixement de l’obligació (O) 

 
10. D'acord amb l'article 73 RD 500/1990,  quines despeses es poden tramitar mitjançant el procediment 

de bestretes de caixa fixa? 
a) La compra de mobiliari d’oficina 
b) La subvenció a la Fundació “Fora la contaminació” 
c) Els interessos dels préstecs 
d) Les dietes, despeses de locomoció, material d’oficina no inventariable i altres despeses corrents 

de caràcter repetitiu 
 

11. En relació amb els pagaments a justificar:  
a) No es poden expedir noves ordres de pagaments a justificar pels mateixos conceptes 

pressupostaris, a perceptors que encara tinguessin en el seu poder fons pendents de justificació 
b) En casos excepcionals, podran expedir-se noves ordres de pagaments a justificar pels mateixos 

conceptes pressupostaris, a perceptors que encara tinguessin en el seu poder fons pendents de 
justificació  

c) S’ha d’estar al que preveuen les bases d'execució del pressupost 
d) Cap de les anteriors 

 
12. En els compromisos de despeses de caràcter plurianual corresponents a inversions, la despesa que 

s’imputi a l’exercici immediatament següent al que s’iniciï l’execució, no podrà excedir de la 
quantitat que resulti d’aplicar al crèdit corresponent de l’any en que es va comprometre l’operació 
del percentatge següent:  
a) El 70 per 100  
b) El 60 per 100  
c) El 50 per 100  
d) Cap dels anteriors, ja que l’import no te limitació 

 
13. Les desviacions de finançament de les despeses amb finançament afectat que s‘han de calcular a 

final de l’exercici per ajustar el Resultat pressupostari total són: 
a) Desviacions acumulades positives 
b) Desviacions de l’exercici positives 
c) Desviacions de l’exercici negatives 
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d) Les respostes b) i c) són correctes 
 

14. Qui aprova la liquidació del pressupost de la Diputació de Girona: 
a) El Ple  
b) La Junta de Govern  
c) El President  
d) La Comissió Especial de Comptes 
 

15. Indica quines són les magnituds pressupostàries que es calculen amb la liquidació del pressupost: 
a) El resultat pressupostari i el compte de resultat econòmic patrimonial 
b) El resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria 
c) El Balanç i el compte de resultat econòmic patrimonial 
d) El Balanç, el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria 
 

16. En el càlcul de l’Estat del Romanent de Tresoreria, quina de les següents magnituds no afecten al 
càlcul de l’import del Romanent de tresoreria per despeses generals:  

a) Operacions no pressupostàries 
b) L’excés de finançament afectat  
c) Les desviacions negatives acumulades de finançament  
d) Els saldos de dubtós cobrament 
 

17. Els fons líquids que cal tenir en compte en l’Estat del Romanent de Tresoreria són: 
a) Els dels comptes operatius  
b) Els dels comptes restringits  
c) Els dels comptes habilitats de Bestretes de caixa fixa i despeses a justificar 
d) Tots els anteriors 

 
18. El Ple de la Corporació ha d’aprovar un pla de sanejament financer en el cas o casos següents:  

a) Si el volum d’endeutament excedeix del 110% dels ingressos corrents liquidats o meritats en el 
darrer exercici liquidat 

b) Si l’entitat local presenta estalvi net negatiu  
c) Si l’entitat local presenta estalvi net negatiu i el volum de l’endeutament excedeix el 75% del 

ingressos corrents liquidats en el darrer exercici liquidat  
d) Si incompleix l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera 
 

19. En relació amb la dotació al Fons de contingència del pressupost de les entitats locals es destinarà a: 
a) Finançar necessitats imprevistes i no discrecionals sense cobertura pressupostària  
b) Finançar despeses sense cobertura pressupostària de naturalesa discrecional i inajornable sense 

cobertura pressupostària  
c) Finançar exclusivament la incorporació de romanents de crèdits.  
d) Anivella el pressupost quan es produeixin menors ingressos dels previstos. 
 

20. D’acord amb la disposició addicional 6a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les Inversions 
financerament sostenibles:  

a) Ajusten la ràtio de l’estalvi net 
b) No es consideren com a despesa computable a la regla de la despesa 
c) Ajusten el resultat pressupostari 
d) Ajusten el romanent de tresoreria 
 

21. El Compte General de les Entitats Locals mostra la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, 
del resultat i de l’execució del pressupost, i està integrat: 



a) Pel compte de l’entitat local, dels seus organismes autònoms i societats mercantils de capital 
íntegrament propietat de l’entitat local 

b) Pel compte de l’entitat local i dels seus organismes autònoms 
c) Pel compte de l’entitat local i societats mercantils de capital majoritàriament de l’entitat local 
d) Pel compte de l’entitat local, dels seus organismes autònoms i societats mercantils de capital 

majoritàriament de l’entitat local 
 

22 Els organismes autònoms locals estan subjectes a : (assenyalar la incorrecta) 
a) La funció interventora en règim de fiscalització prèvia plena o limitada prèvia de requisits bàsics si 

així ho ha aprovat el Ple municipal 
b) Auditoria de comptes anuals per part de l’òrgan interventor de l’ens local 
c) La intervenció prèvia del reconeixement de l’obligació i de la inversió 
d) Auditoria operativa per part de l’òrgan interventor de l’ens local 
 

23 En relació amb el Pla d’acció al qual es refereix l’article 38 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en els ens locals: 
a) El pla d’acció el formalitza l’òrgan de control intern en el termini màxim de tres mesos des de la 

remissió al Ple de l’informe resum anuals amb els resultats del control intern 
b) El pla d’acció ha de contenir les actuacions a realitzar per corregir les deficiències detectades en 

l’informe anual de control intern 
c) El president de la corporació local valorarà l’adequació de les mesures del pla d’acció per corregir 

les deficiències detectades en l’informe resum i informarà al Ple, per tal que aquest en faci el 
seguiment. 

d) L’òrgan interventor retrà al pla d’acció al Tribunal de Comptes o a l’òrgan de control extern de la 
comunitat autònoma corresponent. 

 
24. No estaran sotmesos a fiscalització prèvia els actes d’autorització o disposició de despeses en relació 

a les següents matèries: 
a) Les despeses de material no inventariable 
b) Els contractes menors 
c) La concessió de bestretes al personal 
d) Les respostes a) i b) són correctes 
 

25 Quina és la particularitat de la fiscalització de les devolucions d’ingressos indeguts: 
a) La seva fiscalització prèvia plena es pot substituir pel control inherent a la presa de raó en 

comptabilitat. 
b) La seva fiscalització prèvia plena es pot substituir pel control inherent a la presa de raó en 

comptabilitat excepte la fiscalització de l’acta de reconeixement de l’obligació i ordenació del 
pagament. 

c) La seva fiscalització prèvia plena no es pot substituir pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat, en cap cas, atès que estam davant a una obligació de l’ens local. 

d) La seva fiscalització prèvia plena es pot substituir pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat excepte la fiscalització de l’acta d’ordenació i pagament de l’obligació. 

 
26 El control intern de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’exercirà per l’òrgan 

interventor mitjançant: 
a) La funció interventora 
b) El control financer 
c) La funció interventora i el control financer 
d) El control de l’activitat financera no corresponent a l’òrgan interventor 
 

27 L’expedició de les ordres de pagament s’ha d’ajustar: 
a) Al pla de disposició de fons i al pressupost de tresoreria aprovats pel president de l’entitat local. 
b) Al pla de disposició de fons aprovat pel president de l’entitat local. 
c) Al pressupost de tresoreria aprovat pel president de l’entitat local. 
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d) Totes les anteriors són correctes. 
 

28 Les operacions d’endeutament a curt termini o operacions de tresoreria 
a) Han de quedar cancel·lades a 31 de desembre de l’exercici que s’han formalitzat. 
b) Tenen el mateix règim general d’autorització que les operacions d’endeutament financer a llarg 

termini 
c) Les disposicions de fons es comptabilitzen com una operació no pressupostària 
d) Totes són correctes 
 

29 A una entitat local, quan no hi ha suficient tresoreria disponible per atendre puntualment totes les 
seves obligacions, té prioritat absoluta de pagament: 
a) Els endarreriments de nòmines dels empleats 
b) Les obligacions reconegudes en exercicis anteriors pendents de pagament. 
c) Els interessos i capital del deute públic. 
d) Cap de les anteriors. 
 

30.  Són requisits imprescindibles per a que una cessió de crèdits sigui efectiva davant de l’entitat local: 
a) La notificació fefaent a l’entitat local de l’acord de cessió 
b) La notificació fefaent a l’entitat local de l’acord de cessió i la presa de raó en comptabilitat. 
c) La notificació fefaent a l’entitat local de l’acord de cessió i l’informe d’intervenció. 
d) La notificació fefaent a l’entitat local de l’acord de cessió, l’informe d’intervenció i la presa de raó 

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

 

31 Quin és l’òrgan competent per a la resolució de les discrepàncies quan el reparament afecti a 
despeses aprovades pel President i no sigui un supòsit de falta o inadequació de crèdit: 
a) El Ple 
b) La Junta de Govern Local 
c) El President 
d) La Comissió Especial de Comptes 
 

32 Quines de les següents entitats no estan obligades a l’ús de la factura electrònica? 
a) Societats anònimes i societats de responsabilitat limitada 
b) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin la nacionalitat espanyola  
c) Unions temporals d’empreses 
d) Entitats sense finalitat de lucre 
 

33 Els ingressos procedents de les quotes d’urbanització i de les contribucions especials han de tenir la 
consideració de recursos afectats al finançament de determinades despeses? 

a) No, en cap cas la naturalesa d’ingressos de dret públic de les quotes urbanització i de les 
contribucions especials  

b) Únicament les quotes d’urbanització per procedir els seus ingressos de l’activitat urbanística 
c) Sí, sempre, els ingressos d’ambdues figures s’han de considerar com a recursos afectats 
d) Únicament els ingressos de les contribucions especials al ser conseqüència de la realització d’obres 

i de servei locals 
 


