Prova tipus test per 6 places de Personal Administratiu del grup C1

Model A
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.
MARQUEU EL MODEL DEL QÜESTIONARI QUE ESTEU CONTESTANT, INDICAT
A LA PART SUPERIOR D’AQUESTA PÀGINA.

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 - MODEL A
1.- Quina de les següents formes no pot posar fi a un procediment administratiu?
a) La resolució.
b) El desistiment
c) La renúncia al dret en què es fonamenti la sol·licitud, quan tal renúncia estigui
prohibida per l'ordenament jurídic.
d) La declaració de caducitat.
2.- El Títol Primer 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 1.2 de la Constitució, la sobirania nacional resideix en:
a) Les Corts
b) El Rei
c) La nació
d) El poble espanyol
4.- De quants títols consta la Constitució?
a) Deu
b) Onze
c) Dotze
d) Tretze
5.- D’acord amb la Constitució espanyola, Espanya es constitueix en:
a) Un Estat Social i Democràtic de Dret
b) Un Estat de Dret
c) Un Estat Democràtic de Dret
d) Un Estat Social de Dret
6.- Per la violació de drets fonamentals i llibertats públiques, quin recurs es pot interposar
davant el Tribunal Constitucional?
a) Recurs de cassació
b) Recurs d’alçada
c) Recurs d’empara
d) Cap
7.- Quin article de la Constitució estableix el principi d’igualtat?
a) 14
b) 15
c) 16
d) 17

8.- A Catalunya, la institució estatutària que s’encarrega de vetllar per la protecció i la
defensa dels drets i les llibertats de les persones reconeguts per la Constitució i per
l’Estatut és:
a) La Comissió Jurídica Assessora
b) L’Oficina Antifrau
c) La Sindicatura de Comptes
d) El Síndic de Greuges
9.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya:
a) És la norma institucional bàsica de Catalunya
b) No forma part de l’ordenament jurídic espanyol
c) És una norma institucional bàsica de l’Estat
d) Cap de les anteriors
10.- Quina és la capital de Catalunya, segons l’Estatut?
a) Barcelona
b) Manresa
c) Madrid
d) Sant Cugat del Vallès
11.- El Títol Primer de l’Estatut d’Autonomia regula:
a) Les institucions
b) Les competències
c) La reforma de l’Estatut
d) Els drets, deures i principis rectors
12.- Els actes administratius:
a) Es presumeixen vàlids encara que no eficaços.
b) Es presumeix que són vàlids i produeixen efectes des del moment en què es
dicten.
c) Es presumeixen eficaços però no vàlids
d) Cap de les anteriors
13.- Els actes que limitin drets subjectius o interessos legítims
a) No han de ser motivats
b) Han de ser motivats
c) Són invàlids
d) Són nuls
14.- Els actes administratius
a) Sempre es produiran per escrit
b) Sempre es produiran per mitjans electrònics
c) Es produiran per escrit a través de mitjans electrònics, tret que la seva
naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d'expressió i constància
d) Cap de les anteriors

15.- Respecte l’eficàcia dels actes administratius
a) Mai es podrà atorgar eficàcia retroactiva
b) L'eficàcia quedarà demorada quan així ho exigeixi el contingut de l'acte o
estigui supeditada a la seva notificació, exclusivament.
c) Només podrà atorgar-se eficàcia retroactiva als actes quan es dictin en
substitució d'actes nuls de ple dret.
d) Cap de les anteriors
16.- Els actes administratius s’han de notificar en el termini de:
a) Màxim de 10 dies naturals
b) Màxim de 10 dies hàbils
c) Màxim 15 dies hàbils
d) Màxim 20 dies hàbils
17.- Quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori, o hagi estat
expressament triada per l'interessat, s'entendrà rebutjada quan hagin transcorregut
quants dies naturals des de la posada a la disposició de la notificació sense que
s'accedeixi al seu contingut?
a) 5 dies naturals
b) 10 dies naturals
c) 15 dies naturals
d) 20 dies naturals
18.- Les notificacions es practicaran per mitjà d’anunci quan:
a) Els interessats en el procediment siguin desconeguts
b) S’ignori el lloc de notificació
c) Intentada la notificació, no s’hagi pogut practicar
d) Totes les anteriors
19.- La competència dels òrgans administratius és:
a) Irracional
b) Irrenunciable
c) Indelegable
d) Cap de les anteriors
20.- Els procediments sancionadors es poden iniciar
a) Només d’ofici
b) Només a sol·licitud de l’interessat
c) D’ofici i a sol·licitud de l’interessat
d) Només per requeriment d’una altra administració

21.- Si una sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits exigits, es requerirà a l'interessat
perquè, l’esmeni en un termini de:
a) 5 dies
b) 10 dies
c) 15 dies
d) 20 dies
22.- No formen part de l’expedient administratiu
a) Informes preceptius, sol·licitats abans de la resolució administrativa que posi
fi al procediment
b) Informes facultatius, sol·licitats abans de la resolució administrativa que posi
fi al procediment
c) Notes i resums
d) Cap dels anteriors formen part de l’expedient administratiu
23.- Excepte disposició expressa en contra, els informes seran
a) Facultatius i no vinculants
b) Preceptius i vinculants
c) Facultatius i vinculants
d) Preceptius i no vinculants
24.- Tret que una disposició o el compliment de la resta dels terminis del procediment
permeti o exigeixi un altre termini major o menor, els informes serà emesos en el termini
de:
a) 5 dies hàbils
b) 10 dies hàbils
c) 10 dies naturals
d) 15 dies hàbils
25.- Durant el tràmit d’audiència, els interessats podran al·legar i presentar els
documents i justificacions que estimin pertinents, en el termini de
a) Entre 10 i 15 dies
b) Entre 5 i 10 dies
c) Màxim 10 dies
d) Mínim 20 dies
26.- De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques (LPACAP), quin dels actes assenyalats tot seguit
és un acte administratiu anul·lable:
a) El dictat sense haver-se motivat, quan sigui necessària la motivació.
b) El dictat per un òrgan administratiu manifestament incompetent per raó de
la matèria
c) El dictat per un òrgan administratiu manifestament incompetent per raó del
territori
d) El dictat prescindint de les regles essencials per a la formació de la voluntat
dels òrgans col·legiats.

27.- De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques (LPACAP), quin dels actes assenyalats tot seguit
és un acte administratiu nul de ple dret:
a) El que incorri en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic, inclosa la
desviació de poder.
b) El dictat per òrgan incompetent per raó de jerarquia
c) El dictat prescindint totalment i absoluta del procediment
d) Cap de les anteriors.
28.- Segons la LPACAP, quins recursos són susceptibles d'interposar-se contra actes
de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre el fons de l'assumpte?
a) Contra els actes de tràmit no es pot interposar cap recurs, en cap cas.
b) Només recurs d’alçada
c) Només recurs potestatiu de reposició
d) Recurs d’alçada o recurs potestatiu de reposició
29.- Quina de les següents és causa d'inadmissió d'un recurs potestatiu de reposició ?
a) Que hagi transcorregut el termini per a la interposició del mateix
b) Que el recurs estigui mancat de forma manifesta de fonamentació
c) Que el recurrent no tingui legitimació
d) Totes les respostes anteriors són certes.
30.- Segons la LPACAP, si un procediment administratiu té norma reguladora, però la
mateixa no assenyala res al respecte, en quin termini l'Administració ha de notificar la
resolució expressa?
a) 3 mesos
b) 6 mesos
c) 12 mesos
d) Cap de les anteriors
31.- Quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s'ignori el lloc de la
notificació o bé, intentada aquesta, no s'hagués pogut practicar, la notificació es farà per
mitjà d'un anunci publicat al:
a) Butlletí Oficial de l’Estat
b) Butlletí Oficial de la Província
c) Diari Oficial de la Comunitat Autònoma corresponent
d) Tauler d’anuncis de la Corporació
32.- Les notificacions per mitjans electrònics es practicaran mitjançant
a) Correu electrònic
b) SMS
c) Mitjançant compareixença a la seu electrònica de l'Administració o
Organisme actuant
d) Cap de les anteriors

33.- Els actes administratius seran objecte de publicació
a) Quan així ho estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan
ho aconsellin raons d'interès públic apreciades per l'òrgan competent
b) Quan afectin a drets o interessos legítims dels interessats
c) Quan afectin a més d’una persona
d) Quan no continguin dades personals
34.- La seu electrònica és
a) Qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans
electrònics per una Administració Pública en el marc d'un procediment
administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa un empleat
públic
b) El punt d'accés electrònic la titularitat del qual correspongui a una
Administració Pública, organisme públic o entitat de Dret Públic que permet
l'accés a través d'internet a la informació publicada
c) Aquella adreça electrònica, disponible per als ciutadans a través de xarxes
de telecomunicacions, la titularitat de les quals correspon a una Administració
Pública, o bé a una o diversos organismes públics o entitats de Dret Públic
en l'exercici de les seves competències
d) Totes les anteriors.
35.- Els acords provisionals adoptats per les corporacions locals per a l'establiment,
supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels elements necessaris per a la
determinació de les respectives quotes tributàries, així com les aprovacions i
modificacions de les corresponents ordenances fiscals, s'exposaran durant el termini de:
a) 20 dies
b) 10 dies
c) 30 dies
d) 15 dies
36.- Als efectes de reclamar contra els acords provisionals d’aprovació d’ordenances
fiscals, tenen la consideració de persones interessades
a) Qualsevol persona
b) Les que hi tinguessin un interès directe
c) Només els regidors i regidores
d) Cap de les anteriors
37.- Les Administracions Públiques estructuraran la seva organització a través de
a) Relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars
b) Quadres de comandament
c) Estructures polítiques
d) Taules retributives

38.- Els procediments de selecció del personal funcionari interí
a) Seran públics però no es regiran pels principis de mèrit i capacitat.
b) No seran públics però es regiran pels principis de mèrit i capacitat
c) Seran públics i es regiran pels principis de mèrit i capacitat, entre d’altres.
d) No seran públics ni es regiran pels principis de mèrit i capacitat
39.- És personal laboral
a) Els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són
contractats laboralment per a l'acompliment de funcions pròpies de
funcionaris de carrera
b) El que en virtut de contracte de treball formalitzat per escrit, en qualsevol de
les modalitats de contractació de personal previstes en la legislació laboral,
presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques
c) Els qui estan vinculats a una Administració Pública per una relació estatutària
regulada pel Dret Administratiu per a l'acompliment de serveis professionals
retribuïts de caràcter permanent
d) El que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza
funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament
especial
40.- El dret d'accés podrà ser limitat quan accedir a la informació suposi un perjudici per:
a) La seguretat nacional, només
b) La defensa i la seguretat nacional, només.
c) Les relacions exteriors, només.
d) La investigació o la sanció de les infraccions penals, entre d’altres.
41.- En relació a la publicitat activa, quan la informació contingués dades mereixedores
d’especial protecció, la publicitat:
a) Només es durà a terme prèvia dissociació d'aquestes.
b) No es durà a terme mai
c) Es durà a terme sempre
d) Cap de les anteriors
42.- Forma part del contingut mínim d’un codi de conducta:
a) El nom i les dades del declarant que el subscriu.
b) Una relació, ordenada per categories, de persones i organitzacions que
actuen amb la finalitat d’influir en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques
públiques, i la seu de llur organització.
c) La informació que han de subministrar les persones i organitzacions,
especialment amb relació a les activitats que duen a terme, a llur àmbit
d’interès i a llur finançament.
d) El sistema de control i fiscalització, que ha d’establir els mecanismes de
denúncia aplicables en el cas d’incompliment

43.- Forma part del contingut mínim del Registre de grups d’interès
a) Un codi de conducta comú.
b) L’entitat o l’organització que representa o per la qual treballa el declarant, i
els interessos, objectius o finalitats que persegueixen els seus clients.
c) El compromís del declarant de no obtenir ni tractar d’obtenir la informació o
influir en la presa de decisions de manera deshonesta.
d) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas
d’incompliment de les obligacions establertes per aquesta llei o pel codi de
conducta.
44.- Al personal funcionari interí li serà aplicable
a) El règim general del personal funcionari de carrera quan sigui adequat a la
naturalesa de la seva condició
b) El règim general del personal laboral
c) El règim general del personal eventual
d) Cap de les anteriors
45.- Quina llei regula el Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques?
a) La Llei 40/2015
b) La Llei 39/2015
c) La Llei 7/1985
d) La Llei 30/1992
46.- Els empleats públics es classifiquen en:
a) Funcionaris de carrera i funcionaris interins.
b) Funcionaris de carrera, funcionaris interins i personal laboral, sigui fix, per
temps indefinit o temporal.
c) Funcionaris de carrera, funcionaris interins i personal laboral, ja sigui fix, per
temps indefinit o temporal.
d) Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral, ja sigui fix, per
temps indefinit o temporal i personal eventual.
47.- La Llei Reguladora de Bases del Règim Local és:
a) La Llei 7/1984
b) Llei 7/1986
c) Llei Orgànica 7/1985
d) Cap de les anteriors
48.- Correspon l’aprovació d’ordenances fiscals
a) Al Ple
b) A l’alcalde
c) A la Junta de Govern Local
d) Al Ministeri d’Hisenda

49.- La Constitució no garanteix el dret a
a) L’honor
b) La intimitat personal
c) La vida
d) La felicitat
50.- La vigent Constitució espanyola data de l’any
a) 1978
b) 1987
c) 1878
d) 1789

PREGUNTES DE RESERVA – MODEL A
51.- El vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya data de
a) 1986
b) 1996
c) 2006
d) 2016
52.- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
a) És estatal
b) És autonòmica
c) És orgànica
d) Aquesta llei no existeix
53.- El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
a) S’aplica als ens locals
b) No s’aplica als ens locals
c) Només s’aplica a la Generalitat
d) Només s’aplica al govern central
54.- És un principi de tributació local
a) Sotmetre a gravamen béns situats, activitats desenvolupades, rendiments
originats ni despeses realitzades fora del territori de la respectiva entitat.
b) Gravar, com a tals, negocis, actes o fets celebrats o realitzats fora del territori
de l'Entitat impositora, ni l'exercici o la transmissió de béns, drets o
obligacions que no hagin nascut ni haguessin de complir-se en aquest
territori.
c) Implicar obstacle per a la lliure circulació de persones, mercaderies o serveis
i capitals, i afectar de manera efectiva a la fixació de la residència de les
persones o la ubicació d'empreses i capitals dins del territori espanyol, sense
que això obsti perquè les entitats locals puguin instrumentar l'ordenació
urbanística del seu territori.
d) Cap dels anteriors és un principi de tributació local.
55.- Contra els actes ferms en via administrativa, només procedirà
a) Recurs extraordinari de revisió
b) Recurs d’empara
c) Recurs de cassació
d) Recurs de súplica

