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1. D’acord amb la Constitució espanyola, els projectes de reforma constitucional hauran de
ser aprovats per cada una de les Cambres, per una majoria:

a. Simple.
b. De tres cinquenes parts.
c. De dos terços.
d. Absoluta.

2. D’acord amb la Constitució espanyola, qualsevol ciutadà podrà demanar la tutela de les
llibertats i dels drets reconeguts a l’article 14 de la Constitució davant dels tribunals ordinaris
en un procediment basat en els principis:

a. De subjecció a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic.
b. De preferència i sumarietat.
c. De tutela i empara.
d. D’empara i preferència.

3. La institució del Defensor del Poble es regula per:

a. Llei ordinària.
b. Decret-llei.
c. Llei orgànica.
d. Reglament.

4. El Consell General del Poder Judicial estarà integrat per:

a. El President del Tribunal Suprem i 20 membres més.
b. El President del Govern, i 18 membres més.
c. El President del Tribunal Suprem i 19 membres més.
d. 20 membres nomenats pel Rei per un període de 5 anys.
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5. Tenen legitimitat per a interposar el recurs d’inconstitucionalitat:

a. El President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta Diputats, cinquanta Senadors
i els òrgans col·legiats executius de les Comunitats Autònomes.
b. El President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta Diputats, cinquanta Senadors
i les Assemblees de les Comunitats Autònomes.
c. El President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta Diputats, cinquanta
Senadors, els òrgans col·legiats executius de les Comunitats Autònomes i, en el seu
cas, les seves Assemblees.
d. El President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta Diputats, cinquanta
Senadors.

6. D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, són òrgans consultius del Govern de la
Generalitat:

a. Únicament la Comissió Jurídica Assessora.
b. La Comissió Jurídica Assessora i el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
c. La Comissió Jurídica Assessora, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i
el Consell d’Economia i Afers Exteriors.
d. La Comissió Jurídica Assessora i el Consell d’Economia i Afers Exteriors.

7. D’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, no
constitueix un principi general d’actuació de les administracions públiques:

a. El servei efectiu als ciutadans.
b. El principi d’uniformitat de les actuacions administratives.
c. La bona fe, confiança legítima i lleialtat institucional.
d. L’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
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8. En relació amb la identificació dels interessats en el procediment administratiu, quina
d’aquestes afirmacions és certa:

a. Constitueix una obligació de l’administració verificar la identitat dels interessats en el
procediment administratiu.
b. Només cal que se’n faci la comprovació quan s’hagin d’identificar electrònicament.
c. La identificació per mitjans electrònics es realitzarà per un únic sistema d’identificació.
d. En cap cas s’admetrà com a sistema d’identificació el sistema de clau concertada.

9. En relació a l’obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques,
quina d’aquestes afirmacions és falsa:

a. Les persones físiques podran escollir en tot moment com es comuniquen amb les
administracions.
b. El mitjà escollit per les persones físiques no pot ser modificat en cap moment del
procediment.
c. Els advocats en l’exercici de la seva activitat professional estan obligats a relacionar-se
electrònicament.
d. Estan també obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració aquells que
representin a un interessat que hi estigui obligat.
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10. Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques,
podran presentar-se:

a. Únicament en el Registre electrònic de l’Administració General de l’Estat, el de les
Comunitats Autònomes, el de les entitats que integren l’Administració Local i les del
sector públic institucional.
b. Preferiblement en el Registre electrònic de l’administració o organisme al qual es
dirigeixin.
c. Cap de les respostes anteriors és correcte.
d. Totes les respostes anteriors són certes.

11. Digues quina d’aquestes afirmacions és certa en relació a la potestat reglamentària dels
ens locals:

a. La normativa local no ha de sotmetre’s a revisió una vegada ha estat aprovada.
b. La planificació normativa exigeix que anualment es faci públic un Pla Normatiu que
contingui les iniciatives legals o reglamentaries.
c. La participació dels ciutadans en els procediments d’aprovació d’ordenances i
reglaments se circumscriu al tràmit d’informació pública que té lloc després de
l’aprovació inicial del text reglamentari.
d. La consulta pública és un tràmit del qual no se’n pot prescindir en cap cas.

12. En els procediments de responsabilitat patrimonials serà preceptiu l’informe de la
Comissió Jurídica Assessora quan la reclamació sigui de quantia igual o superior a:

a. 30.000 €.
b. 50.000 €.
c. Aquest informe no serà preceptiu, sinó facultatiu.
d. Serà facultatiu en reclamacions de fins a 30.000 €, i preceptiu en les de quantia
superior.
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13. En els procediments de caràcter sancionador es resoldrà la finalització del procediment
amb arxivament de les actuacions, sense necessitat de formular la proposta de resolució,
quan, durant la instrucció, es posi de manifest que:

a. L’instructor de l’expedient ha estat destinat a una altra administració.
b. Els fets no estiguin acreditats.
c. No s’ha pogut notificar de manera personal la incoació de l’expedient a la persona o
persones responsables.
d. Això no pot passar mai, perquè en tots els casos, cal formular una proposta de
resolució.

14. D’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, quina
d’aquestes afirmacions és certa. La durada dels convenis:

a. No podrà ser superior a 5 anys, sense possibilitat de cap pròrroga.
b. No podrà ser superior a 3 anys, i es podrà acordar un període addicional de pròrroga
per la meitat del període inicialment subscrit.
c. No podrà ser superior a 4 anys, i es podrà acordar un període de 2 anys addicionals de
pròrroga.
d. Els convenis hauran de tenir una durada determinada.

15. D’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, per mitjà de
l’encomana de gestió, poden ser encomanades a altres òrgans o entitats de dret públic de la
mateixa o de distinta administració:

a. La realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de servei.
b. La realització d’activitats de caràcter material o tècnic.
c. La realització d’activitats de caràcter material, de gestió o de servei.
d. La realització d’activitats de caràcter material o administratiu.
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16. D’acord amb la Llei 39/2015, en relació amb l’eficàcia dels actes administratius, digueu
quina d’aquestes afirmacions és incorrecte:

a. Són nul·les les resolucions administratives que vulneren allò que s’estableixi en una
disposició reglamentària.
b. Únicament pot atorgar-se eficàcia retroactiva als actes quan es dictin en substitució
d’actes anul·lats.
c. L’eficàcia de l’acte queda demorada quan ho exigeixi el seu contingut o estigui
supeditada a la seva notificació, publicació o aprovació superior.
d. Les normes i els actes dictats pels òrgans de les administracions públiques en
l’exercici de la seva competència vinculen a la resta d’òrgans administratius.

17. En l’àmbit del procediment administratiu, els terminis que s’expressen per mesos o anys:

a. Comencen a comptar a partir de l’endemà de la notificació o publicació de l’acte
administratiu i finalitzen el mateix dia en què es va produir la notificació en el mes o any
de venciment, llevat que en el mes de venciment no hi hagi dia equivalent i aleshores
finalitza el darrer dia del mes.
b. Comencen a comptar a partir de l’endemà de la notificació o publicació de l’acte
administratiu i finalitza el mateix dia en què es comença a comptar en el mes o any de
venciment, llevat que en el mes de venciment no hi hagi dia equivalent i aleshores
finalitza el primer dia del mes següent.
c. Comencen a comptar a partir del mateix dia de la notificació o publicació de l’acte
administratiu i finalitza el mateix dia en què es va produir la notificació en el mes o any
de venciment, llevat que en el mes de venciment no hi hagi dia equivalent i aleshores
finalitza el darrer dia del mes.
d. Comencen a comptar a partir del mateix dia de la notificació o publicació de l’acte
administratiu i finalitza el mateix dia en què es va produir la notificació en el mes o any
de venciment, llevat que en el mes de venciment no hi hagi dia equivalent i aleshores
finalitza el primer dia del mes següent.
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18. Les notificacions dels actes administratius:

a. S’han de practicar sempre en suport paper i per mitjans electrònics quan van
adreçades a subjectes obligats per la Llei 39/2015 a relacionar-se electrònicament amb
les administracions públiques.
b. S’han de practicar únicament per mitjans electrònics quan van adreçades a subjectes
obligats per la Llei 39/2015 a relacionar-se electrònicament amb les administracions
públiques, llevat de les excepcions que preveuen els apartats 1 i 2 del seu article 41.
c. S’han de practicar sempre i únicament en suport paper quan van adreçades a
subjectes no obligats per la Llei 39/2015 a relacionar-se electrònicament amb les
administracions públiques.
d. S’han de practicar sempre i únicament per mitjans electrònics.

19. Quin d’aquests actes no constitueix un vici de nul·litat de ple dret?

a. Els que lesionin els drets i les llibertats susceptibles d’empara constitucional.
b. Els dictats per un òrgan competent.
c. Els que tinguin un contingut impossible.
d. Els actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels quals
s’adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per adquirirlos.

20. Quins supòsits habiliten la tramitació simplificada del procediment administratiu comú:

a. Únicament, la falta de complexitat del procediment.
b. Únicament, raons d’interès públic.
c. Raons d’interès públic o la falta de complexitat del procediment.
d. La falta de complexitat del procediment, prèvia i la urgència al·legada per l’interessat.
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21. La sol·licitud de suspensió de l’executivitat de l’acte administratiu impugnat formulada en
la interposició d’un recurs administratiu:

a. Determina la suspensió des del moment de la presentació el recurs.
b. Només comportarà la suspensió si concorren les circumstàncies de les lletres a i b de
l’article 117.2. de la Llei 39/2015, es dicti o no resolució expressa sobre aquesta
petició.
c. No pot comportar la suspensió si l’administració no dicta resolució expressa estimant
la petició.
d. Produirà la suspensió efectiva si en el termini d’un mes l’administració no ha dictat i
notificat la petició de suspensió.

22. Contra l’acord que resol l’ampliació d’un termini:

a. Es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la notificació de dit acord.
b. No es pot interposar cap recurs.
c. Es podrà recórrer en alçada, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la
notificació de dit acord.
d. Cap resposta és correcte.
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23. D’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, davant d’una resolució en matèria d’accés a la informació podrà
interposar-se:

a. Un recurs davant de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública,
amb caràcter potestatiu i previ a la seva impugnació en via contenciosa administrativa.
b. Un recurs davant de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
amb caràcter preceptiu i previ a la seva impugnació en via contenciosa administrativa.
c. Una reclamació davant de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública, amb caràcter preceptiu i previ a la seva impugnació en via contenciosa
administrativa.
d. Una reclamació davant de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació
Pública, amb caràcter potestatiu i previ a la seva impugnació en via contenciosa
administrativa.

24. Quina d’aquestes qüestions no és competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu?

a. Els contractes administratius i els actes de preparació i adjudicació dels altres
contractes subjectes a la legislació de contractació de les administracions públiques.
b. Els actes i disposicions de les corporacions de dret públic adoptats en l’exercici de les
funcions públiques.
c. Els processos de conflictes col·lectius.
d. Els actes administratius de control o fiscalització dictats per l’administració respecte als
concessionaris dels serveis públics que impliquin l’exercici de potestats administratives
conferides a aquests.
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25. En matèria contenciosa administrativa, les qüestions de personal al servei de les
administracions públiques se substanciaran:

a. Pel procediment ordinari.
b. Pel procediment ordinari, si la quantia és superior als 30.000 €.
c. Pel procediment abreujat.
d. Pel procediment sumari en matèria de personal.

26. Com afecta la interposició d’un recurs d’apel·lació a l’execució de la sentència apel·lada
en l’àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa:

a. Impedeix l’execució provisional de la sentència recorreguda.
b. Qualsevol de les parts que sol·liciti l’execució provisional de la sentència recorreguda
ha de prestar caució.
c. No s'ha d'acordar l'execució provisional quan sigui susceptible de produir situacions
irreversibles o perjudicis de reparació impossible.
d. Davant de la petició d’execució provisional el jutge resol sense cap més altre tràmit.
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27. Són susceptibles de recurs de cassació en l’àmbit de la jurisdicció contenciosa
administrativa les resolucions judicials següents:

a. Les sentències dictades en única instància pels jutjats contenciosos administratius i les
dictades en única instància o en apel·lació per la sala contenciosa administrativa de
l’Audiència Nacional i per les sales contencioses administratives dels Tribunals
Superiors de Justícia.
b. Només les sentències dictades en apel·lació per la sala contenciosa administrativa de
l’Audiència Nacional i per les sales contencioses administratives dels Tribunals
Superiors de Justícia.
c. Les sentències dictades en única instància pels jutjats contenciosos administratius i les
dictades en única instància o en apel·lació per la sala contenciosa administrativa de
l’Audiència Nacional i per les sales contencioses administratives dels Tribunals
Superiors de Justícia i les resolucions del Tribunal de Comptes en matèria de
responsabilitat comptable en tots els casos.
d. Les sentències dictades en única instància pels jutjats contenciosos administratius i les
dictades en única instància per la sala contenciosa administrativa de l’Audiència
Nacional i per les sales contencioses administratives dels Tribunals Superiors de
Justícia.
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28. L’expedient de contractació en contractes menors d’obres exigirà:

a. L’autorització de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte i la
realització de l’obra. A més, es requerirà l’aprovació de la despesa i la incorporació a
l’expedient de la factura corresponent.
b. L’informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte, l’aprovació
de la despesa, la incorporació de la factura corresponent, el pressupost de les obres,
sens perjudici de la incorporació del projecte quan les normes específiques ho
exigeixin, i l’informe de les oficines o unitats de supervisió quan el treball afecti
l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
c. L’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura.
d. Únicament la incorporació de la factura.

29. La presentació d’una denúncia:

a. En presentar-la, s’adquireix de forma automàtica, la condició d’interessat en el
procediment.
b. Confereix al denunciant la condició de part en el procediment.
c. No produeix cap efecte.
d. No confereix per si sola la condició d’interessat en el procediment.

30. El termini màxim per dictar resolució en un procediment administratiu:

a. És de sis mesos, en tot cas.
b. És de sis mesos, quan la norma que regula el procediment no estableixi un termini
específic.
c. És el que determini específicament la norma que regula el procediment, que no podrà
ser mai superior a tres mesos.
d. És de tres mesos quan la norma que regula el procediment no estableix un termini
específic.
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31. El termini de justificació d’una subvenció:

a. Pot ser ampliable, diguin el què diguin les bases reguladores de la subvenció, per la
meitat del termini.
b. Pot ser ampliable, a menys que ho prohibeixin les bases reguladores, per la meitat del
termini.
c. Pot ser ampliable, per un període igual al del termini de justificació.
d. Totes les respostes són falses.

32. Quina branca del dret regula la vinculació professional del personal funcionari amb
l'Administració on presta els seus serveis?

a. El dret civil.
b. El dret administratiu.
c. El dret laboral.
d. El dret mercantil.

33. Els empleats públics es classifiquen en:
a. Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral i treballadors per compte
pròpia.
b. Personal eventual, funcionaris interins, personal laboral i treballadors per compte
propi.
c. Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral i personal eventual.
d. Funcionaris de carrera, personal eventual, personal laboral i treballadors per compte
pròpia.
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34. L’organització municipal local respon a una d’aquestes regles:

a. L’alcalde, la Comissió de Govern i el Ple existeixen en tots els ajuntaments.
b. L’alcalde, els tinents d’alcalde i el Ple existeixen en tots els ajuntaments.
c. La Comissió de Govern existeix en tots els municipis amb població de dret superior a
3.000 habitants.
d. L’alcalde, els tinents d’alcalde, la Comissió de Govern i el Ple existeixen en tots els
ajuntaments.

35. L’exercici de l’acció investigadora dels ens locals:

a. Pot acordar-se d’ofici pel mateix ens local o per denúncia dels particulars.
b. Pot acordar-se únicament d’ofici.
c. No requereix audiència als interessats, ja que el seu exercici deriva d’una competència
municipal.
d. Consisteix en la facultat que tenen els ens locals per recuperar en qualsevol moment la
possessió dels seus béns.

36. ¿Quin acte administratiu dóna inici al procediment general d’expropiació forçosa?

a. La determinació de la finalitat pública a què va destinat l’objecte expropiat.
b. La declaració d’utilitat pública o interès social del fi a què hagi d’afectar-se l’objecte
expropiat.
c. L’acord de la necessitat concreta d’ocupar els béns o adquirir els drets objecte
d’expropiació.
d. El possible acord d’adquisició de l’objecte expropiat entre l’administració i el particular
amb caràcter previ a la determinació el preu just.
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37. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és:

a. Un tribut indirecte que grava l’increment de valor que experimenten aquests terrenys i
que es posa de manifest amb la transmissió de la propietat dels terrenys de qualsevol
títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del
domini, sobre els referits terrenys.
b. Un tribut directe que grava l’increment de valor que experimenten aquests terrenys.
c. És un tribut que grava de forma progressiva l’increment de valor que experimenten
aquests terrenys i que es posa de manifest amb la transmissió de la propietat dels
terrenys de qualsevol títol.
d. Totes són falses.

38. Quin d’aquests documents no forma part del pressupost dels ens locals:

a. La memòria explicativa.
b. L’Annex de personal de l’entitat local.
c. L’Annex de les inversions a realitzar en l’exercici.
d. Les bases reguladores de les subvencions.

39. D’acord amb la Llei d’estabilitat pressupostària, s’entén per estabilitat pressupostaria de
les administracions públiques:

a. La situació d’equilibri o superàvit estructural.
b. La situació de sostenibilitat financera o equilibri.
c. La situació de sanejament financer o superàvit estructural.
d. La situació de sanejament comptable.
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40. D’acord amb la normativa urbanística catalana, no són actes subjectes a llicència
urbanística:

a. Les parcel·lacions urbanístiques.
b. Els moviments de terra.
c. El canvi dels edificis a un ús residencial.
d. La construcció d’una tanca perimetral.

PREGUNTES RESERVA

41. L’alteració de la qualificació jurídica dels béns dels ens locals que comporti una
desafectació de béns de domini públic, l’ha de resoldre el Ple mitjançant un acord adoptat
amb el vot favorable de:

a. La majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.
b. La majoria simple del nombre legal dels seus membres.
c. Amb la majoria qualificada de dos tercis.
d. Amb la majoria qualificada de tres cinquens del nombre legal dels seus membres.

42. Quin és el termini per la interposició d’un recurs potestatiu de reposició si l’acte no és
exprés:

a. Un mes.
b. Dos mesos.
c. En qualsevol moment a partir de l’endemà a aquell en què, d’acord amb la normativa
específica, es produeixi l’acte presumpte.
d. La a) i la b) són correctes.
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