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1. D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
en relació amb les competències municipals, digues quina d’aquestes afirmacions
és falsa:
a) Els Municipis han de prestar, en tot cas, els serveis d’enllumenat públic,
cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua
potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies
públiques.
b) La Diputació podrà prestar els serveis mínims i obligatoris dels municipis de
manera directa o mitjançant fórmules de gestió compartida.
c) L'Estat i les comunitats autònomes, en l'exercici de les seves competències
respectives, no poden en cap cas delegar als municipis l'exercici de les seves
competències.
d) L'Estat i les comunitats autònomes, en l'exercici de les seves competències
respectives, poden delegar als municipis l'exercici de les seves competències,
sempre que la delegació millori l’eficiència de la gestió pública, contribueixi a
eliminar duplicitats administratives i compleixi amb la legislació d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
2. En quins supòsits cal acreditar-se la representació:
a) Sempre, en tots els actes i gestions.
b) Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o
comunicacions, interposar recursos, desistir d’accions i renunciar a drets en
nom d’una altra persona.
c) Quan es presenti una instància sempre s’ha d’acreditar la representació si
s’actua en nom d’un tercer.
d) Únicament per formular sol·licituds i per presentar recursos.
3. En els procediments iniciats d'ofici, quan s’exercitin potestats sancionadores o, en
general, d’intervenció, susceptibles de produir efectes desfavorables o de
gravamen, el venciment del termini màxim establert sense que s'hagi dictat i
notificat resolució expressa, té els següents efectes:
a) Es produeix la caducitat del procediment.
b) Poden entendre’s desestimades les pretensions de l’interessat per silenci
administratiu.
c) Poden entendre’s estimades les pretensions de l’interessat per silenci
administratiu.
d) No produeix cap efecte.
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4. Quin d’aquests actes no incorre en nul·litat de ple dret:
a) Els que tenen un contingut impossible.
b) Els dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del
territori.
c) Els que incorren en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic.
d) Els que lesionen els drets i llibertats susceptibles d’empara constitucional.
5. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, quan es poden adoptar les mesures
provisionals?
a) Únicament abans d’iniciar-se el procediment.
b) Sempre s’han d’adoptar una vegada iniciat el procediment.
c) Poden adoptar-se tant abans d’iniciar-se el procediment com una vegada
iniciat.
d) Només poden adoptar-se d’ofici.
6. En els procediments de revisió de disposicions i actes nuls, quan el procediment
s’ha iniciat d’ofici, quin termini ha de transcórrer des del seu inici sense dictar-se
resolució per entendre que s’ha produït la seva caducitat?
a) 1 mes.
b) 3 mesos.
c) 6 mesos.
d) 1 any.
7. Quins sistemes de signatura pot utilitzar una administració pública en l’exercici de
la competència en l’actuació administrativa automatitzada?
a) Únicament el segell electrònic d’administració pública.
b) Únicament el codi segur de verificació vinculat a l’administració pública.
c) Pot utilitzar tant el segell electrònic d’administració pública com el codi segur
de verificació vinculat a aquesta.
d) Sempre, i en tot cas, utilitzarà la firma electrònica del funcionari que realitzi la
corresponent actuació.
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8. Contra una resolució relativa a l’exercici del dret d’accés a la informació pública,
quins recursos o reclamacions es poden interposar en via administrativa?
a) Únicament el recurs de reposició.
b) El recurs extraordinari de revisió en el cas que es tracti d’una resolució
presumpta.
c) El recurs de reposició i la reclamació gratuïta i voluntària davant de la Comissió
de garantia del dret d’accés a la informació pública.
d) El recurs de reposició i la reclamació gratuïta i voluntària davant de l’Autoritat
catalana de protecció de dades.
9. Quin d’aquests tràmits no és obligatori en tots els casos en l’exercici de la
potestat reglamentària per part de les entitats locals?
a) La consulta pública.
b) L’aprovació inicial pel Ple de la corporació.
c) La publicació del reglament en el Butlletí Oficial de la Província.
d) La revisió periòdica de la norma reglamentària.
10. D’acord amb l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic de les
administracions públiques, les sancions administratives, siguin o no de naturalesa
pecuniària, en cap cas, podran implicar, directament o subsidiàriament, privació
de llibertat. A quin principi de la potestat sancionadora es refereix aquesta
afirmació?
a) Al principi de tipicitat.
b) Al principi de legalitat.
c) Al principi d’irretroactivitat.
d) Al principi de proporcionalitat.

11. D’acord amb l’article 81 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú, en els procediments de responsabilitat patrimonial, a partir de
quin import de la indemnització reclamada cal sol·licitar el dictamen de l’òrgan
consultiu de la comunitat autònoma (Comissió jurídica assessora)?
a) A partir d’una quantia igual o superior a 30.000 €.
b) A partir d’una quantia superior a 30.000 €.
c) A partir d’una quantia igual o superior a 50.000 €.
d) A partir d’una quantia superior a 50.000 €.
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12. En relació amb els convenis, digues quina d’aquestes afirmacions és certa:

a) Els protocols generals d’actuació o els instruments similars tenen la
consideració de convenis.
b) Hi ha contractes que per la naturalesa de les seves prestacions poden
considerar-se un conveni.
c) Una de les causes de resolució dels convenis pot ser l’acord unànime de tots
els firmants.
d) Els convenis no podran tenir una durada superior a 5 anys.

13. D’acord amb la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, relativa a
la identificació dels interessats en les notificacions mitjançant anuncis i
publicacions d’actes administratius, digues quina d’aquestes afirmacions és falsa:

a) Quan sigui necessària la publicació d'un acte administratiu que contingui
dades personals de l'afectat, s'identificarà mitjançant el nom i els cognoms,
afegint-hi quatre xifres numèriques aleatòries del document nacional
d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent.
b) Quan sigui necessària la publicació d'un acte administratiu que es refereixi a
una pluralitat d’afectats, aquestes xifres aleatòries seran 6.
c) Quan es tracti de la notificació per mitjà d'anuncis, particularment en els
supòsits a què fa referència l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment

administratiu

comú

de

les

administracions

públiques,

s'identificarà l'afectat exclusivament mitjançant el número complet del
document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o
document equivalent.
d) Quan l'afectat no tingui document nacional d'identitat, número d'identitat
d'estranger, passaport o document equivalent, s'ha d'identificar l'afectat
únicament mitjançant el nom i els cognoms.
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14. Digues quin és l’òrgan competent per aprovar l’alteració de la qualificació jurídica
en el cas que l’alteració comporti la desafectació d’un bé de domini públic,
d’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
de patrimoni dels ens locals:
a) L’Alcaldia.
b) La Junta de Govern Local.
c) El Ple, per majoria simple.
d) El Ple, per majoria absoluta.

15. D’acord amb l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals, l’ús privatiu d’un bé de domini públic que
no comporta la transformació o la modificació d’aquest està subjecte a:
a) Una comunicació prèvia.
b) Una llicència d’ocupació temporal.
c) Una llicència de cessió d’ús que serà en tot cas gratuïta.
d) Una concessió administrativa.
16. D’acord amb el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, l’activitat d’intervenció dels ens locals es pot
portar a terme per una sèrie de mitjans. Quins dels mitjans que et proposem no es
correspon amb l’activitat d’intervenció dels ens locals?
a) Ordenances i bans.
b) Atorgament de subvencions.
c) Instruments de planejament.
d) Submissió a llicència i actes de control preventiu.

17. El contracte en virtut del qual un o diversos poders adjudicadors encarreguen a
títol onerós a una o diverses persones, naturals o jurídiques, la gestió d’un servei
la prestació del qual sigui de la seva titularitat o competència, la contrapartida del
qual estigui constituïda pel dret a explotar els serveis objecte del contracte o per
aquest dret acompanyat del de percebre un preu:
a) És un contracte de serveis.
b) És un contracte de subministrament.
c) És un contracte d’obres.
d) És un contracte de concessió de serveis.
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18. D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
quin és el concepte que s’entén com el límit màxim de despesa, inclòs l’impost
sobre el valor afegit, que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de
contractació?
a) El valor estimat del contracte.
b) El preu del contracte.
c) L’oferta del licitador.
d) El pressupost base de licitació.

19. D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
els contractes menors:
a) No poden tenir una durada superior a 1 any però si ser objecte de pròrroga.
b) Poden tenir una durada superior a 1 any però no ser objecte de pròrroga.
c) No poden tenir una durada superior a 2 anys.
d) No poden tenir una durada superior a 1 any ni ser objecte de pròrroga.

20. Quin és el termini màxim per resoldre i notificar la resolució d’un procediment de
reintegrament d’una subvenció?
a) 3 mesos des de l’endemà de la data de la sol·licitud.
b) 6 mesos des de la data de l’acord d’iniciació.
c) 1 any des de l’endemà de la data de la sol·licitud.
d) 12 mesos des de la data de l’acord d’iniciació.

21. La suspensió provisional de funcions com a mesura cautelar en la tramitació d'un
expedient disciplinari, excepte en cas de paralització del procediment imputable a
l'interessat/da, no podrà excedir de:
a) 12 mesos.
b) 6 mesos.
c) 3 mesos.
d) 2 mesos.
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22. D’acord amb el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter
nacional, quin dels següents procediments no requereix informe previ del
secretari/ària:
a) L’aprovació d’una ordenança.
b) Els procediments de revisió d’ofici dels actes de naturalesa tributària.
c) L’aprovació de la relació de llocs de treball.
d) L’aprovació de convenis i instruments de planejament i gestió urbanística.
23. En relació amb l’elaboració del Pla anual de control financer per part de l’òrgan
interventor, digues quina de les següents afirmacions és correcta:
a) El Pla anual de control financer ha de recollir les actuacions de control
permanent i auditoria pública que s’han de dur a terme durant l’exercici.
b) El Pla anual de control financer és elaborat per la Secretaria general de
l’ajuntament i se n’ha de donar comptes a la Junta de Govern Local.
c) El Pla anual de control financer, un cop aprovat definitivament, no es pot
modificar.
d) El Pla anual de control financer ha de recollir les actuacions de la funció
interventora i auditoria pública que s’han de dur a terme amb caràcter bianual.
24. Assenyala la resposta correcta, en relació amb la definició del pressupost en
l’àmbit local:
a) Expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a mínim,
ha de reconèixer l’entitat i els seus organismes autònoms i dels drets que
preveuen liquidar, com a màxim, durant l’exercici immediatament anterior.
b) Expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim,
pot reconèixer l’entitat i els seus organismes autònoms i dels drets que
preveuen liquidar durant el corresponent exercici.
c) Expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a mínim,
pot reconèixer l’entitat i els seus organismes autònoms i dels drets que
preveuen liquidar durant l’exercici immediatament posterior.
d) Expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim,
pot reconèixer l’entitat i els seus organismes autònoms i dels drets que
preveuen liquidar, com a màxim, durant els quatre exercicis següents.
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25. Els perceptors de les ordres de pagament a justificar quedaran obligats a justificar
l’aplicació de les quantitats percebudes:
a) En el termini màxim de 10 dies des de la percepció dels corresponents fons.
b) En el termini màxim de 3 mesos des de la percepció dels corresponents fons.
c) Abans del 31 de desembre de l’any de la percepció dels corresponents fons.
d) Com a màxim el 31 de gener de l’exercici següent al de la percepció dels
corresponents fons.
26. El termini d’exposició al públic del compte general, una vegada informat per la
Comissió especial de comptes, és de:
a) 1 mes.
b) 2 mesos.
c) 15 dies.
d) 25 dies.
27. Quedaran exempts de pagar l'impost sobre vehicles de tracció mecànica:
a) Els propietaris d'un vehicle que només participa en exhibicions.
b) Les ambulàncies.
c) Els remolcs de càrrega útil no superior a 750 kg.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
28. Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es pot interposar, a partir de la seva
publicació en el BOP:
a) El recurs potestatiu de reposició.
b) El recurs d’alçada.
c) Únicament el recurs contenciós administratiu.
d) El recurs potestatiu de reposició i el recurs contenciós administratiu.
29. D’acord amb la normativa urbanística catalana, els plans d’ordenació urbanística
municipal classifiquen tot el sòl del territori en:
a) Sòl urbà, sòl solar, sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable.
b) Sòl urbà, sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable.
c) Sòl solar, sòl programat i sòl no urbanitzable.
d) Sòl urbà i sòl no urbanitzable.
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30. La tala d’una massa arbòria és un acte subjecte a:
a) Llicència urbanística.
b) Comunicació prèvia.
c) Declaració responsable.
d) Comunicació responsable.

PREGUNTES RESERVA

31. D’acord amb l’article 105 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel
Decret 336/1998, de 17 d’octubre, l’aprovació, la rectificació i la comprovació de
l’inventari municipal correspon a:
a) L’Alcaldia.
b) La Junta de Govern Local.
c) El Ple, en tot cas.
d) Si la quantia resultant de la comptabilitat patrimonial que s’ha d’aprovar
excedeix del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, correspondrà al Ple.
En la resta de casos, l’òrgan competent és l’Alcaldia.

32. Els funcionaris de carrera que en virtut dels processos de transferències o pels
procediments de provisió de llocs de treball obtinguin destí en una administració
pública diferent seran declarats en situació:
a) De servei actiu.
b) De serveis especials.
c) De servei en altres administracions públiques.
d) D’excedència per incompatibilitats.
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El primer exercici (prova teòrica del temari específic) és obligatori i eliminatori.

Consisteix en respondre per escrit, en el temps que determina el tribunal, que
estableix en 1 hora, un qüestionari tipus test de 30 preguntes amb quatre respostes
alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part
específica del temari de l'Annex I de les bases (temes 11 a 40).

Es preveuen 2 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en el cas que
s'anul·li alguna de les 30 anteriors, per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció
de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una. En aquests supòsits,
s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, una de les preguntes
reserva.

Les respostes es qualificaran de la següent manera:

Resposta correcta: 0,50 punts.
Resposta incorrecta: -0,125 punts.
Sense resposta: no seran tingudes en compte.

La qualificació de l'exercici serà de 0 a 15 punts.

Les persones aspirants que no assoleixin com a mínim 7,5 punts en aquesta prova
quedaran eliminades del procés selectiu.

