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Data: 23/02/2022

1. L'article 66 de la Constitució Espanyola disposa que les Corts Generals estan
formades pel congrés dels diputats i pel senat i exerceixen:
a)
b)
c)
d)

La potestat executiva.
La potestat legislativa.
La potestat jurisdiccional.
La potestat disciplinària.

2. D’acord amb l’article 153 de la Constitució Espanyola, quin òrgan controla
l’activitat econòmica i pressupostària de les comunitats autònomes:
a)
b)
c)
d)

El Tribunal Constitucional.
El Govern de l’Estat.
La jurisdicció contenciosa administrativa.
El Tribunal de Comptes.

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina que:
a) El català és la llengua d’ús normal i preferent de les administracions públiques
i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya.
b) El català és la llengua d’ús exclusiu de les administracions públiques i dels
mitjans de comunicació públics de Catalunya.
c) El català és la llengua d’ús exclusiu de les administracions públiques.
d) El català és l’única llengua oficial a Catalunya.
4. Quina d’aquestes atribucions no correspon a l’alcalde/essa d’un municipi:
a)
b)
c)
d)

Dirigir el govern i l'administració municipal.
L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
Dictar bans.

5. L'aprovació de les ordenances locals s'ajustarà al següent procediment:
a) Consulta pública, aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als
interessats pel termini mínim de trenta dies per a la presentació de
reclamacions i suggeriments i resolució de totes les reclamacions i
suggeriments presentats dins el termini i aprovació definitiva pel Ple. En cas
que no s'hagi presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà
definitivament adoptat l'acord, fins aleshores provisional.
b) Aprovació inicial per l’Alcaldia, informació pública i audiència als interessats
pel termini mínim d’un mes per a la presentació de reclamacions i
suggeriments, resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats
dins el termini i aprovació definitiva per la Junta de Govern Local.
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c) Aprovació inicial pel Ple, informació pública i audiència als interessats pel
termini mínim d’un mes per a la presentació de reclamacions i suggeriments,
resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins el termini i
aprovació definitiva pel Ple.
d) Les entitats locals no disposen de potestat reglamentària.
6. D’acord amb l’article 80 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, digues quina d’aquestes
respostes és vàlida en relació amb l’emissió d’informes en el marc d’un
procediment administratiu:
a) Els informes són sempre preceptius.
b) Llevat de disposició expressa en contra, els informes són facultatius i no
vinculants.
c) Llevat de disposició expressa en contra, els informes són preceptius, si bé no
vinculants.
d) Els informes són sempre facultatius.
7. La resolució d’un recurs potestatiu de reposició:
a) S’ha de dictar en el termini màxim d’un mes a partir de la presentació del
recurs davant l’òrgan competent.
b) S’ha de dictar i notificar en el termini màxim d'un mes.
c) S’ha de dictar en el termini màxim de tres mesos a partir de la presentació del
recurs davant l’òrgan competent.
d) S’ha de dictar i notificar en el termini màxim de tres mesos.
8. Les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general, en el
qual s'integrarà:
a) El pressupost de la pròpia entitat.
b) El dels organismes autònoms que en depenen.
c) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el
capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
9. Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, són
contractes menors:
a) Un servei de manteniment per valor de 10.000 € durant dos anys.
b) La realització d'obres per una reforma per valor de més de 40.000 €.
c) La contractació d’un assessorament en matèria de protecció de dades per
valor de 7.500 € durant 3 mesos, prorrogable en 3 mesos més.
d) La compra d’un aparell informàtic per valor estimat de 14.999 €.
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10. Com s’anomena el procediment d’atorgament d’una subvenció mitjançant la
comparació de sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre aquestes,
d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i
en la convocatòria?
a)
b)
c)
d)

Procediment obert.
Procediment en règim de concurrència competitiva.
Procediment d’adjudicació directa.
Procediment negociat.

11. Quin element no forma part de la definició del desenvolupament econòmic local?
a)
b)
c)
d)

Territori com a unitat administrativa.
Aprofitament dels recursos endògens d'un territori determinat.
Cooperació pública i privada.
Promoure la qualitat de vida de les persones.

12. Qui són els actors del desenvolupament local?
a) Administració pública i agents socials: sindicats i patronals i petites i mitjanes
empreses.
b) Agents socials: sindicats i patronals i ajuntaments.
c) El Departament de Treball, els ajuntaments i les universitats.
d) Els agents públics i privats d'un territori.
13. Quins són els àmbits d'actuació del Servei d'Ocupació de Catalunya?
a) Orientació professional, intermediació laboral i gestió de prestacions en cas de
situació de desocupació.
b) Atenció a les empreses i tramitació de permisos de treball per a persones
nouvingudes.
c) Desenvolupament econòmic local, formació professional per a l'ocupació i
emprenedoria i autoocupació.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
14. Quines entitats poden ser beneficiàries del programa d'agents d'ocupació i
desenvolupament local?
a) Les entitats locals (ajuntaments, consells comarcals, diputacions), les
organitzacions sindicals i les universitats.
b) Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats
que tinguin competències en matèria de desenvolupament local i promoció de
l'ocupació, siguin dependents o vinculades i sempre que compleixin els
requisits establerts a la normativa reguladora.
c) Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats
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que tinguin competències en matèria de desenvolupament local i promoció de
l'ocupació, siguin dependents o vinculades i sempre que compleixin els
requisits establerts a la normativa reguladora, organitzacions sindicals i
universitats.
d) Les entitats locals i les universitats.
15. Quin és l'import subvencionable per a la contractació d’un agent d'ocupació i
desenvolupament local (quantia de la subvenció)?
a) El 80% del cost salarial total, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat
Social, amb un topall màxim de 27.045 €.
b) El 80% del cost salarial total, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat
Social, amb un topall màxim 31.376,04 €.
c) Un mòdul econòmic anual de 36.000 €.
d) El 80% del cost salarial total, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat
Social, amb un topall màxim 50.000 €/any.
16. Què és la població activa?
a) La població que té l’edat mínima per accedir al mercat laboral.
b) La població que es troba en situació d'ocupació.
c) La població ocupada que treballa per compte propi o per compte d’altri i la
població desocupada (persones de 16 anys o més que pot i vol treballar, però
no troba feina i duu a terme una cerca activa de feina).
d) Les respostes a i b són correctes.
17. Què és l'atur registrat?
a) Són els demandants d'ocupació registrats a l’Oficina de Treball de la
Generalitat (OTG) del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
b) Són els demandants d'ocupació registrats al Servicio Público de Empleo
(SEPE).
c) Són els demandants d'ocupació registrats a cada ajuntament.
d) Són els demandants d'ocupació registrats al Departament de Benestar Social
de la Generalitat.
18. Quins cicles formatius es poden cursar als instituts de Roses:
a) El cicle formatiu de grau mitjà en gestió administrativa i el cicle formatiu de
grau superior d'Administració i finances.
b) El cicle formatiu de grau Superior en ensenyament i animació socioesportiva.
c) El cicle formatiu de grau mitjà en activitats comercials.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
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19. Quantes línies estratègiques preveu el Pla Estratègic de desenvolupament
econòmic local i d’ocupació de l'Alt Empordà?
a)
b)
c)
d)

5 línies estratègiques.
9 línies estratègiques.
7 línies estratègiques.
10 línies estratègiques.

20. Quants programes inclou la línia estratègica Projectes motors del Pla Estratègic de
desenvolupament econòmic local i d’ocupació de l'Alt Empordà?
a)
b)
c)
d)

2.
4.
6.
5.

21. El programa “Foment de l'ocupació destinat a joves”, a quina línia estratègica
pertany del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i d’ocupació de
l'Alt Empordà:
a)
b)
c)
d)

Formació i ocupació.
Joventut i noves ocupacions.
Ocupació juvenil.
Empresa i emprenedoria.

22. Quina intervenció administrativa es requereix per fer una fira mercat en un espai
de titularitat pública?
a)
b)
c)
d)

Autorització administrativa municipal.
Comunicació prèvia.
Declaració responsable.
No cal fer cap tràmit.

23. Quins elements formen part de la dinamització comercial:
a)
b)
c)
d)

Associacionisme comercial.
Millora de l'espai urbà.
Col·laboració público-privada.
Totes les respostes anteriors són correctes.
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24. Quines d'aquestes línies d'actuació del Pla comarcal de comerç 2017 no
correspon a Roses?
a)
b)
c)
d)

Increment de les places d'aparcament dissuasiu.
Impulsar la creació d'una associació de comerciants.
Aparadors temàtics als comerços en dates assenyalades.
Programació de trobades regulars entre ajuntament i comerciants.

25. Qui pot ser beneficiari del programa 3 “Suport en el procés de transformació
digital de les empreses de comerç i de serveis” de la Generalitat de Catalunya (any
2021)?
a) Autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiments a peu
de carrer i parades del mercat municipal.
b) Autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiments a peu
de carrer.
c) Autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiments a peu
de carrer i parades del mercat municipal i mercat no sedentari.
d) Autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis.
26. Quins dies han de romandre tancats els establiments amb caràcter general
d'acord amb l'horari comercial general establert en la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de
comerç, serveis i fires?
a) Els dies 1 i 6 de gener, diumenge i Dilluns de Pasqua, 1 de maig, 24 de juny,
11 de setembre i 25 i 26 de desembre.
b) Els dies 1 i 6 de gener, diumenge i Dilluns de Pasqua, 1 de maig, 11 de
setembre i 25 i 26 de desembre.
c) Els dies 1 i 6 de gener, diumenge i Dilluns de Pasqua, 1 de maig, 24 de juny i
25 i 26 de desembre.
d) Cap resposta és correcta.
27. Quantes hores poden romandre oberts com a màxim els establiments comercials
d'acord amb l'horari comercial general establert en la Llei 18/2017, d'1 d'agost?
a)
b)
c)
d)

40 hores setmanals.
75 hores setmanals.
37,5 hores setmanals.
50 hores setmanals.
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28. Quines d'aquestes són exclusions de l'horari comercial general d'acord amb la Llei
18/2017, d'1 d'agost?
a) Els establiments dedicats essencialment a la venda de productes de
pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes i les
botigues a l'abast.
b) Els establiments situats en municipis turístics, d'acord amb l’article 38 de la
llei.
c) Les farmàcies, que es regeixen per llur normativa específica.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
29. Quin d’aquests supòsits s'ha de complir perquè un ajuntament pugui demanar, als
efectes dels horaris comercials, acollir-se a la condició de municipi turístic?
a) Si en el municipi concorre el fet que s'hi celebra un gran esdeveniment
esportiu o cultural de caràcter nacional o internacional.
b) Si el municipi té més de 50.000 habitants i registra més de 600.000
pernoctacions l'any immediatament anterior.
c) Si el municipi disposa d'una zona aeroportuària i acredita l'arribada per aquest
mitjà de transport de més de 150.000 passatgers en el darrer any.
d) Si el municipi té un museu, té patrimoni cultural i té més de 5 hotels.
30. Què és un APEU?
a)
b)
c)
d)

L’Àrea de Promoció Econòmica Urbana.
L’Àrea de Proximitat Econòmica Urbana.
L’Àrea de Promoció Econòmica Urbanística.
Cap resposta és correcta.

31. Quins són els supòsits d'extinció de l'autorització per a la venda no sedentària de
Roses prevista en el Reglament de venda no sedentària de Roses de 15 de juny
de 2016?
a) Exhauriment del termini pel qual fou inicialment atorgada, llevat de pròrroga
expressa.
b) Renúncia expressa i escrita formulada pel titular.
c) A conseqüència d'un procediment de revocació de l'autorització per
incompliment de les condicions per a l'exercici de la venda no sedentària en
mercats de marxants.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
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32. Quina periodicitat té el mercat no sedentari de Roses?
a) Tots els dimarts i diumenges de l'any.
b) Tots els diumenges de l'any.
c) Tots els diumenges de l'any, llevat els dies 1 de gener i 25 de desembre que
coincideixin en diumenge.
d) Tots els dissabtes i diumenges perquè és municipi turístic, llevat els dies 1 de
gener i 25 de desembre que coincideixin en dissabte o diumenge.
33. En quin supòsit és transmissible l’autorització per exercir la venda no sedentària
d'acord amb la Llei 18/2017, d'1 d'agost?
a)
b)
c)
d)

Cessió a favor d’un familiar de fins al 1r grau.
Cessió a favor d'un familiar de fins al 2n grau.
Cessió a favor d’un familiar de fins al 3r grau.
Cessió a favor d’un familiar.

34. Quines són les entitats organitzadores dels Premis Emprenedors de l'Alt
Empordà?
a) Els Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Figueres i Roses i el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.
b) L’AEEG (Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona); els Ajuntaments
de Figueres i Roses; el Consell Comarcal de l’Alt Empordà; el Setmanari de
l’Alt Empordà; l’Associació Fòrum Imagina i la Diputació de Girona.
c) L’AEEG (Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona); els Ajuntaments
de Castelló d'Empúries, Figueres i Roses; el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà; el Setmanari de l’Alt Empordà i l’Associació Fòrum Imagina.
d) L’AEEG (Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona); els Ajuntaments
de Figueres i Roses; el Consell Comarcal de l’Alt Empordà; el Setmanari de
l’Alt Empordà i l’Associació Fòrum Imagina.
35. Quines categories de premis es concedeixen en els Premis Emprenedors de l'Alt
Empordà en la convocatòria de l’any 2021? (pregunta anul·lada)
a) Premi Jove Empresari; Premi Emprenedor/a; Premi a la Innovació; Premi a la
innovació turística i Premi a la millor idea de negoci.
b) Premi Jove Empresari; Premi Emprenedor/a; Premi a la Innovació i a la
innovació turística i Premi a la millor idea de negoci.
c) Premi Jove Empresari; Premi Emprenedor/a; Premi a la Innovació; Premi a la
innovació turística; Premi a la millor idea de negoci i Premi a la responsabilitat
social.
d) Cap resposta és correcte.
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36. Quins són els canals d'informació de l'Àrea de Promoció Econòmica?
a)
b)
c)
d)

A través de l'apartat de Promoció Econòmica de la web www.roses.cat.
El butlletí electrònic d'informació de l'Àrea de Promoció Econòmica.
A través del perfil de Facebook: @promocioeconomicaroses.
Totes les respostes anteriors són correctes.

37. Quantes línies estratègiques té el Pla Estratègic de transició energètica en l'àmbit
de la promoció econòmica de Roses?
a)
b)
c)
d)

5.
6.
7.
4.

38. En quantes línies estratègiques està previst dur a terme auditories energètiques
dins el Pla Estratègic de transició energètica en l'àmbit de la promoció econòmica
de Roses?
a)
b)
c)
d)

En 3.
En cap.
En 2.
En 1.

39. Quina és la línia estratègica 2 del Pla Estratègic de transició energètica en l'àmbit
de la promoció econòmica de Roses?
a)
b)
c)
d)

Espais públics i comunitaris.
Model energètic i accions de gestió ecològica.
Diversitat de sectors econòmics i socials.
Sector turístic.

40. Quines són les fases de la gestió d'un projecte?
a)
b)
c)
d)

Definició, planificació, execució i avaluació.
Activitats, resultats esperats i indicadors d'avaluació.
DAFO, activitats, pressupost i avaluació.
Definició, planificació i pressupost.
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PREGUNTES RESERVA
41. Quina és la quantia subvencionable de la línia de subvenció per fomentar
projectes singulars de desenvolupament econòmic local (any 2021)? (substitueix la
pregunta anul·lada)
a)
b)
c)
d)

El 75% del pressupost elegible amb un màxim de 4.000 €.
El 75% del pressupost elegible amb un màxim de 20.000 €.
El 80% del pressupost elegible amb un màxim de 4.000 €.
El 75% del pressupost amb un màxim de 4.000 €.

42. Quants programes preveu la línia estratègica Hub Transició Energètica Marina, en
el Pla Estratègic de transició energètica en l'àmbit de la promoció econòmica de
Roses?
a) 6.
b) 4.
c) 5.
d) 7.
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El primer exercici és obligatori i eliminatori i el realitzaran els aspirants admesos que
hagin superat els exercicis de la fase prèvia, que estiguin exempts de realitzar-los o
que hagin acreditat els nivells exigits en el termini fixat.

Consisteix en contestar per escrit, durant el període de temps que determini el
tribunal, que estableix en una hora, un qüestionari amb 40 preguntes tipus test
relacionades amb les matèries compreses en el temari annex de les bases (Annex I);
concretament de 5 a 10 preguntes sobre temes de la part general i de 30 a 35
preguntes sobre temes de la part específica.

Hi ha 2 preguntes addicionals de reserva que només seran valorades en el cas que
s'acordés l’anul·lació d’alguna de les 40 anteriors per incorrecció en el seu
plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o perquè hi hagués més
d’una resposta correcta; en aquests supòsits, s'inclourà, als efectes del càlcul de la
qualificació resultant, una de les preguntes reserva.

Es puntuarà fins a un màxim de 10 punts. Cada resposta correcta tindrà un valor de
0,25 punts; cada resposta incorrecta descomptarà 0,0625 punts i les preguntes no
contestades no comptabilitzaran. Els aspirants que no assoleixin un mínim de 5 punts
en aquest exercici seran eliminats.

