Prova tipus test per una plaça del grup A2 de Direcció de Biblioteca

INSTRUCCIONS PER REALITZAR LA PROVA

CONTESTEU ÚNICAMENT AL FULL DE RESPOSTES QUE TINDREU
JUNTAMENT AMB AQUEST DOSSIER DE PREGUNTES, POSANT UNA ÚNICA
CREU A LA RESPOSTA CORRECTA DE CADA PREGUNTA.
SI VOLEU CORREGIR ALGUNA RESPOSTA, ENCERCLEU-LA DE FORMA
VISIBLE I POSEU UNA CREU A LA QUE CONSIDEREU CORRECTA.
EN CAS DE TROBAR UNA PREGUNTA AMB MÉS D’UNA CREU A LES
RESPOSTES, ES CONSIDERARÀ LA RESPOSTA COM INCORRECTA.

LA PROVA CONSTA DE 50 PREGUNTES TIPUS TEST, AMB 5 EXTRES DE
RESERVA QUE TAMBÉ S’HAN DE CONTESTAR, TOTES RELACIONADES AMB
EL TEMARI GENERAL DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA.

LA DURADA MÀXIMA DE LA PROVA ÉS DE 1 HORA I 30 MINUTS

AQUESTA PROVA ÉS ELIMINATÒRIA I ES VALORARÀ ENTRE 0 I 20 PUNTS,
SENT NECESSARI OBTENIR UN MÍNIM DE 10 PUNTS PER SUPERAR-LA
Les respostes correctes sumen 0,4 punts, les incorrectes descomptaran 0,1 punts, i
les preguntes no contestades no descomptaran.

PREGUNTES TIPUS TEST
1.- Els procediments es poden iniciar
a) Només d’ofici
b) Només a sol·licitud dels interessats
c) D’ofici o a sol·licitud dels interessats
d) Cap de les anteriors.
2.- El Títol Segon de la Constitució es dedica a:
a) Els drets i deures fonamentals
b) La Corona
c) El Poder Judicial
d) El Tribunal Constitucional
3.- D’acord amb l’article 1.3 de la Constitució, la forma política de l’estat espanyol és:
a) La República
b) La Monarquia absoluta
c) La República parlamentària
d) La Monarquia parlamentària
4.- Els poders públics estan subjectes a la Constitució.
a) Fals
b) Cert, però no ho estan els ciutadans.
c) Cert, i a més també ho estan els ciutadans.
d) Cert, però a més també ho estan els ciutadans majors de 18 anys
5.- És la llengua oficial de l’estat:
a) El castellà, com també ho són la resta de llengües espanyoles en les respectives
comunitats autònomes, d’acord amb els seus Estatuts
b) El castellà, el català, el basc i el gallec
c) El castellà i l’anglès
d) Cap de les anteriors.
6.- La Junta de Govern Local
a) Està formada per tots els regidors de la llista guanyadora de les eleccions
municipals
b) És d’existència preceptiva a tots els municipis
c) No té cap funció pròpia
d) Cap de les anteriors
7.- L’Alcalde és escollit per:
a) Majoria absoluta i, en segona votació, majoria simple
b) Majoria simple
c) Majoria de 2/3
d) Cap de les anteriors

8.- Correspon al Ple, amb caràcter indelegable
a) L’aprovació d’ordenances i reglaments
b) La revocació de tots els actes i acords municipals
c) L’aprovació de la pròrroga pressupostària
d) Totes les anteriors
9.- L'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
estableix com a regla de l'organització municipal que:
a) L'Alcalde, els Tinents d'Alcalde i el Ple existeixen en tots els ajuntaments amb
població superior a 5.000 habitants.
b) L'Alcalde, els Tinents d'Alcalde i el Ple existeixen en tots els ajuntaments amb
població superior a 20.000 habitants.
c) L'Alcalde, els Tinents d'Alcalde i el Ple existeixen en tots els ajuntaments amb
població superior a 1.000 habitants.
d) L'Alcalde, els Tinents d'Alcalde i el Ple existeixen a tots els ajuntaments.
10.- Correspon al Ple
a) L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació
b) L’atorgament de llicències urbanístiques
c) a i b són correctes
d) a i b són incorrectes
11.- Els membres de l'òrgan quedaran exempts de la responsabilitat que, en el seu cas,
pugui derivar-se dels acords quan:
a) Votin a favor
b) Votin a favor o s'abstinguin
c) Votin en contra o s'abstinguin
d) Cap és correcta.
12.- És motiu d'abstenció, tenir relació de servei amb:
a) Persona jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en
l'últim any serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància
o lloc
b) Persona jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els
dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol
circumstància o lloc
c) Persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li
prestat en l'últim any serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol
circumstància o lloc
d) Persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li
prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en
qualsevol circumstància o lloc.

13.- L'aplicació d'actes legislatius dona lloc a indemnització?
a) Si, en tot cas
b) No tret que els danys derivin de l'aplicació d'una norma amb rang de llei
c) Si, sempre que tinguin naturalesa expropiatòria
d) No, tret que es tracti d'actes de naturalesa no expropiatòria que no es tingui el
deure jurídic de suportar
14.- Segons la Llei 39/2015, el procediment de responsabilitat patrimonial:
a) Es pot iniciar d'ofici exclusivament.
b) Es podrà iniciar encara que el dret dels particulars hagi prescrit.
c) Es pot iniciar a instància de part o d'ofici.
d) Es pot iniciar exclusivament per reclamació.
15.- Segons la Llei 39/2015, el dret a reclamar la indemnització pels danys ocasionats
per l'Administració prescriu:
a) Als tres mesos.
b) Als sis mesos.
c) A l'any.
d) No caduca.
16.- Si els particulars presumptament lesionats no es personen en el procediment de
responsabilitat patrimonial, iniciat d'ofici, en el termini establert a aquest efecte, segons
la Llei 39/2015:
a) S'acordarà l'arxivament d'actuacions.
b) Es produirà la prescripció.
c) Es produirà la caducitat.
d) S'instruirà el procediment
17.- Segons la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic quan
exigirà l'Administració, d'ofici, de les seves autoritats i altre personal al seu servei la
responsabilitat patrimonial en què haguessin pogut incórrer?:
a) Sempre.
b) Quan haguessin incorregut en ella per dol o culpa o negligència molt greus.
c) Quan haguessin incorregut en ella per dol o culpa o negligència greus.
d) Quan haguessin incorregut en ella no per culpa o negligència greus, sinó per dol.
18.- Segons l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, si en iniciar-se
l'exercici econòmic no hagués entrat en vigor el Pressupost en un Ajuntament:
a) Es considerarà automàticament prorrogat el de l'exercici anterior amb els seus
crèdits definitius.
b) Es considerarà automàticament prorrogat el de l'exercici anterior amb els seus
crèdits inicials.
c) Es considerarà automàticament prorrogat el de l'exercici anterior, previ acord del
Ple.
d) L’Ajuntament no tindrà pressupost fins que n’aprovi un de nou

19.- Segons l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a partir de quin
nombre d'habitants d'un municipi és obligatori que l'Ajuntament publiqui l'anunci
d'exposició al públic d'una ordenança fiscal en un diari dels de major difusió de la
província o de la comunitat autònoma uniprovincial?
a) 20.000 habitants
b) 10.000 habitants
c) 25.000 habitants
d) 5.000 habitants
20.- Assenyaleu l’afirmació certa:
a) Les transferències de crèdit podran minorar els crèdits incorporats a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos
tancats
b) Els suplements de crèdits són aquelles modificacions del Pressupost de
despeses mitjançant les quals s'assigna crèdit per a la realització d'una despesa
específica i determinada que no pot demorar-se fins a l'exercici següent i per a
la qual no existeix crèdit
c) L'aprovació de les baixes per anul·lació de crèdits correspondrà al Ple de l'Entitat
Local.
d) Totes són falses.
21.- Assenyaleu la fase d’execució pressupostària corresponent a l’acord de realització
d'una despesa determinada per una quantia certa o aproximada reservant a tal fi la
totalitat o part d'un crèdit pressupostari:
a) Autorització de despesa
b) Disposició de despesa
c) Reconeixement de l’obligació
d) Reconeixement de dret
22.- Indiqueu quina de les següents afirmacions és certa:
a) Les transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries que afecten
crèdits al personal sempre són competència del Ple
b) Les transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa no són mai
competència del Ple
c) Les transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea
de despesa seran competència de l'òrgan que determinin les bases d'execució
del pressupost.
d) Totes són certes

23.- Segons l'Estatut autonòmic de Catalunya, no són drets en l'àmbit polític i de
l'administració:
a) Dret a la protecció de les dades personals continguts en els fitxers que són
competència de la Generalitat.
b) Drets de les persones a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures
d'explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació.
c) Drets de participació en condicions d'igualtat en els assumptes públics de
Catalunya.
d) Drets d'accés als serveis públics i a una bona Administració.
24.- La Generalitat de Catalunya està integrada:
a) Pel Govern.
b) Per la Presidència de la Generalitat i el Parlament.
c) Pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern i les altres institucions
que estableix el capítol V del títol II.
d) Pels departaments.
25.- Quants Títols té l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
a) Títol Preliminar i set Títols
b) Títol Preliminar i sis Títols
c) Nou Títols
d) Títol Preliminar i vuit Títols
26.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya va ser aprovat per Llei Orgànica.
a) El 18 de juny de 2005
b) El 19 de juliol del 2006
c) El 9 d'agost del 2005
d) Cap de les anteriors
27.- Quina finalitat té la notificació de l'acte administratiu?
a) Té com a finalitat posar en coneixement de l'interessat el contingut de l'acte
administratiu.
b) Té com a finalitat posar en coneixement de l'interessat notificar-li la adopció de
la corresponent resolució, però no el seu contingut, al qual no té accés sinó
prèvia autorització atorgada per l’òrgan competent.
c) No està permès tenir accés als textos de la resolució dels actes administratius,
en cap cas.
d) Cap de les anteriors

28.- Dels següents, quins actes són nuls de ple dret?
a) Els que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin a conseqüència d'aquesta.
b) Els dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o
de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat
dels òrgans col·legiats.
c) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals
s'adquireixen facultats o drets quan es manqui dels requisits essencials per a la
seva adquisició.
d) Tots ells són actes nuls de ple dret.
29.- Dels següents, quins actes són nuls de ple dret?
a) Els dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de jerarquia
b) Els dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria
c) Els actes que incorrin en desviació de poder
d) Tots ells són actes nuls de ple dret.
30.- El defecte de forma
a) Determinarà l’anul·labilitat de l’acte en qualsevol cas.
b) Determinarà la nul·litat de l’acte en qualsevol cas.
c) Determinarà l'anul·labilitat quan l'acte manqui dels requisits formals per a
aconseguir la seva fi.
d) Cap de les anteriors
31.- Les actuacions administratives realitzades fora del temps establert:
a) Seran anul·lables en tot cas.
b) Seran nul·les de ple dret en tot cas.
c) Només implicaran l'anul·labilitat de l'acte, si així ho imposés la naturalesa del
terme o termini
d) Cap és correcta.
32.- Quin rang té la llei per a la igualtat efectiva d'homes i dones:
a) Ordinària
b) Orgànica
c) Llei de bases
d) Llei d'harmonització
33.- En cap cas s'efectuaran per mitjans electrònics les notificacions:
a) En les quals l'acte a notificar vagi acompanyat d'elements que no siguin
susceptibles de conversió en format electrònic
b) Que continguin mitjans de pagament a favor dels obligats, com ara xecs
c) a i b són correctes
d) a i b són incorrectes

34.- La presentació d'una denúncia:
a) No confereix, per si sola, la condició d'interessat en el procediment
b) Confereix la condició d'interessat en el procediment a criteri de l’administració
c) Confereix, per si sola, la condició d'interessat en el procediment
d) Cap és correcta
35.- Respecte a l'inici del procediment a sol·licitud de l'interessat no és correcte:
a) Les oficines d'assistència en matèria de registres estaran obligades a facilitar als
interessats el codi d'identificació si l'interessat el desconeix
b) Les Administracions Públiques hauran de mantenir i actualitzar en la seu
electrònica corresponent un llistat amb els codis d'identificació vigents
c) Quan les pretensions corresponents a una pluralitat de persones tinguin un
contingut i fonament idèntic o substancialment similar, seran en tot cas
formulades en una única sol·licitud
d) De les sol·licituds, comunicacions i escrits que presentin els interessats
electrònicament o en les oficines d'assistència en matèria de registres de
l'Administració, podran aquests exigir el corresponent rebut que acrediti la data i
hora de presentació
36.- A petició de l'interessat o a iniciativa de l'òrgan, quan l'aportació dels documents
requerits present dificultats especials:
a) Sempre que es tracti de procediments selectius o de concurrència competitiva,
aquest termini podrà ser ampliat prudencialment, fins a 5 dies
b) Sempre que no es tracti de procediments selectius o de concurrència
competitiva, aquest termini podrà ser ampliat prudencialment, fins a 5 dies
c) Sempre que es tracti de procediments selectius o de concurrència competitiva,
aquest termini podrà ser ampliat prudencialment, fins a 10 dies
d) Sempre que no es tracti de procediments selectius o de concurrència
competitiva, aquest termini podrà ser ampliat prudencialment, fins a 10 dies
37.- Les Administracions Públiques podran celebrar acords, pactes, convenis o
contractes, amb l'abast, efectes i règim jurídic específic que, en el seu cas, prevegi la
disposició que ho reguli:
a) Podent tals actes tenir la consideració de finalitzadors dels procediments
administratius o inserir-se en els mateixos amb caràcter posterior, vinculant, a la
resolució que els posi fi
b) No podent tals actes tenir la consideració de finalitzadors dels procediments
administratius o inserir-se en els mateixos amb caràcter previ, vinculant o no, a
la resolució que els posi fi
c) No podent tals actes tenir la consideració de finalitzadors dels procediments
administratius o inserir-se en els mateixos amb caràcter posterior, vinculant, a la
resolució que els posi fi
d) Podent tals actes tenir la consideració de finalitzadors dels procediments
administratius o inserir-se en els mateixos amb caràcter previ, vinculant o no, a
la resolució que els posi fi

38.- Respecte a les actuacions complementàries:
a) Abans de dictar resolució, l'òrgan competent per a resoldre podrà decidir,
mitjançant acord motivat, la realització de les actuacions complementàries
indispensables per a resoldre el procediment
b) Els informes que precedeixen immediatament a la resolució final del procediment
tindran la consideració d'actuacions complementàries
c) La realització de les actuacions complementàries no suposarà la suspensió del
termini per a resoldre el procediment
d) Totes són correctes
39.- Respecte al contingut de la resolució no és correcte:
a) L'acceptació d'informes o dictàmens no servirà per si mateixa de motivació a la
resolució quan s'incorporin al text de la mateixa
b) Quan la competència per a instruir i resoldre un procediment no recaigui en un
mateix òrgan, serà necessari que l'instructor elevi a l'òrgan competent per a
resoldre un proposta de resolució
c) En els procediments de caràcter sancionador, la proposta de resolució haurà de
ser notificada als interessats
d) Totes són correctes
40.- En els procediments iniciats d'ofici:
a) L'Administració podrà desistir, sense necessitat de motivar, en els supòsits i amb
els requisits previstos en les Lleis
b) L'Administració no podrà desistir en cap cas del procediment
c) L'Administració podrà desistir, motivadament, en els supòsits i amb els requisits
previstos en les Lleis
d) L'Administració podrà desistir lliurement quan ho consideri convenient
41.- En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, quan es produeixi la seva
paralització per causa imputable a aquest, l'Administració li advertirà que es produirà la
caducitat del procediment transcorregut:
a) 1 mes
b) 2 mesos
c) 3 mesos
d) 6 mesos
42.- No seran admeses les sol·licituds d'accés a la informació pública:
a) Relatives a dades sobre de l'origen racial, la salut o la vida sexual de terceres
persones.
b) Relatives a creences religioses o ideologies polítiques de terceres persones.
c) Que es refereixin a informació que estigui en curs d'elaboració o de publicació
general.
d) Relatives a informació per a la divulgació de la qual no sigui necessària una acció
prèvia de reelaboració

43.- Respecte a la tramitació d'urgència, indiqueu la correcta:
a) Quan raons d'interès públic ho aconsellin, es podrà recordar, d'ofici o a petició
de l'interessat, l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència
b) Es reduiran a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, excepte
els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.
c) No es podrà interposar cap recurs contra l'acord que declari l'aplicació de la
tramitació d'urgència al procediment, sense perjudici del procedent contra la
resolució que posi fi al procediment.
d) Totes són correctes.
44.- Es pot interposar recursos:
a) Contra actes d'aplicació de reglaments
b) Contra reglaments
c) Contra actes de tràmit no qualificats
d) Cap és correcta.
45.- D’acord amb la Llei 39/2015, és cert respecte els recursos:
a) El recurs d’alçada és potestatiu
b) Sempre i en tots els casos, el transcurs del termini màxim per a resoldre un
recurs d’alçada permet considerar-lo desestimat per silenci administratiu
c) El recurs potestatiu de reposició l’ha de resoldre l’òrgan superior jeràrquic del
que va dictar l’acte impugnat
d) Cap de les anteriors
46.- L’error o absència en la qualificació del recurs:
a) Determina la seva desestimació
b) Determina la seva inadmissió
c) a i b són correctes
d) No serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que se’n dedueixi el veritable
caràcter.
47.- L'exercici de funcions que impliquin participació directa o indirecta en l'exercici de
potestats públiques correspon:
a) Al personal funcionari
b) Al personal laboral
c) Al personal eventual
e) A tots ells, indistintament.
48.- El personal laboral
a) Es classificarà d’acord amb la normativa aplicable a cada administració pública
b) Es classificarà d’acord amb la normativa laboral
c) Es classificarà d’acord amb la normativa que especifiquin les plantilles de
personal
d) Cap de les anteriors és correcta

49.- Les relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars:
a) Les relacions de llocs de treball són potestatives i no tenen contingut mínim
b) Les relacions de llocs de treball no seran públiques
c) Les relacions de llocs de treball comprendran, com a mínim, la denominació dels
llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, en el seu cas,
als que estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions
complementàries
d) Totes les anteriors són incorrectes
50.- Les relacions de llocs de treball no són públiques
a) Fals
b) Cert, perquè inclouen dades personals
c) Cert, perquè són instruments interns de l’administració.
d) Cert, perquè les retribucions dels empleats públics no poden ser divulgades

PREGUNTES DE RESERVA
51.- A qui correspon aprovar un instrument de planejament urbanístic de caràcter
general?
a) Al Ple
b) A la Junta de Govern
c) A l’Alcalde
d) Al regidor d’urbanisme
52.- Al capítol 6 del pressupost de despeses s’hi imputa:
a) Despeses corrents
b) Inversions reals
c) Despeses de personal
d) Interessos del deute
53.- Els actes anul·lables que siguin favorables als interessats són susceptibles de:
a) Revisió d’ofici
b) Revocació
c) Declaració de lesivitat
d) Cap de les anteriors
54.- Són tributs:
a) Tots els ingressos de dret públic
b) Els impostos, només
c) Els impostos, les taxes i els preus públics
d) Els impostos, les taxes i les contribucions especials
55.- La competència administrativa permet:
a) L’avocació
b) La delegació
c) a i b són correctes
d) Cap de les anteriors

