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1. Quin d’aquests no és un dret recollit al Títol I de la Constitució:

a) Dret a la vida i integritat física i moral
b) Dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge
c) Dret a escollir lliurement la seva residència i a circular pel territori nacional
d) Dret a ser indemnitzat per tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i
drets, excepte en les casos de força major.

2. D’acord amb l’article 137 de la Constitució, l’estat espanyol s’organitza
territorialment en:

a) Municipis, províncies i en les comunitats autònomes que es constitueixin.
b) Municipis, comarques, províncies i en les comunitats autònomes que es
constitueixin.
c) Municipis, vegueries, comarques, províncies, i en les comunitats autònomes que
es constitueixin.
d) Municipis i províncies, únicament.

3. L’estatut d’autonomia de Catalunya està recollit en una norma amb rang de:

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

4. La competència per a l’aprovació de les ordenances i els reglaments municipals
correspon a:

a) L’alcalde/essa
b) La Junta de Govern Local
c) El Ple
d) La Junta de Portaveus

5. D'acord amb l'article 46 del 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, estan
legitimats per convocar una reunió, a més de les organitzacions sindicals, directament
o a través dels Delegats Sindicals:

a) Els Delegats de Personal, les Juntes de Personal, els Comitès d'Empresa i els
empleats públics de les Administracions respectives en número no inferior al 25 %
del col·lectiu convocat.
b) Els Delegats de Personal, les Juntes de Personal, els Comitès d'Empresa i els
empleats públics de les Administracions respectives en número no inferior al 35 %
del col·lectiu convocat.
c) Els Delegats de Personal, les Juntes de Personal, els Comitès d'Empresa i els
empleats públics de les Administracions respectives en número no inferior al 40 %
del col·lectiu convocat.
d) Els Delegats de Personal, les Juntes de Personal, els Comitès d'Empresa i els
empleats públics de les Administracions respectives en número no inferior al 30 %
del col·lectiu convocat.

6. En relació amb la contractació del sector públic digues quina d’aquestes
afirmacions és certa:

a) La contractació del sector públic resta sotmesa als principis de llibertat d’accés a
les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, únicament.
b) D’acord amb l’article 8 de la norma que regula la contractació del sector públic,
els procediments de contractació no estan sotmesos al principi de publicitat.
c) La contractació del sector públic resta sotmesa als principis de llibertat d’accés a
les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i
igualtat de tracte entre els licitadors.
d) La contractació del sector públic no es materialitzarà en cap cas per mitjans
electrònics.

7. El dret a reclamar la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques:

a) No prescriu mai
b) Prescriu als 3 mesos d’haver-se produït el fet.

c) Prescriu als 6 mesos d’haver-se produït el fet.
d) Amb caràcter general, prescriu a l’any d’haver-se produït el fet.

8. Els acords provisionals que adopten les entitats locals per a l’establiment i
ordenació dels tributs s’han d’exposar al públic per un termini mínim de:

a) 10 dies
b) 15 dies
c) 30 dies
d) 3 mesos

9. En relació amb el recurs extraordinari de revisió digues quina d'aquestes
afirmacions és falsa:

a) Pot interposar-se quan apareguin documents de valor essencial per a la resolució
de l'assumpte que, tot i ser posteriors, evidenciïn l'error de la resolució
recorreguda.
b) El termini per interposar el recurs en el cas anterior és de 3 mesos anys a comptar
des del coneixement dels documents.
c) Se'n pot declarar la inadmissió quan no es fonamenti en alguna de les causes
previstes a l'article 125.1 de la Llei 40/2015, d’1 d'octubre, del règim jurídic del
sector públic.
d) Transcorregut el termini de 3 mesos de de la interposició del recurs extraordinari
sense

haver-se

dictat

i

notificat

la

resolució

s'entendrà

desestimat.

10. En el procediment administratiu, amb caràcter general, els informes seran:

a) Preceptius i no vinculants
b) Facultatius i no vinculants
c) Preceptius i vinculants
d) Facultatius i vinculants.

11. Digues en quin termini s’han de practicar les notificacions a partir de la data en
què l’acte ha estat dictat:

a) 5 dies

b) 10 dies
c) 15 dies
d) 30 dies

12. En el procediment administratiu la resolució forma part de la fase:

a) D’iniciació
b) D’ordenació
c) D’instrucció
d) De finalització

13. D’acord amb l’article 70 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment
administratiu de les administracions públiques, l’expedient administratiu tindrà format:

a) Paper
b) Electrònic
c) Es pot optar per un format en paper o electrònic
d) Les respostes a i b són correctes.

14. Quin és el termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’un recurs d’alçada:

a) 15 dies
b) 1 mes
c) 2 mesos
d) 3 mesos

15. Digues quina d’aquestes afirmacions és certa:

a) Els interessats es podran relacionar amb les administracions públiques únicament
a través de mitjans electrònics.
b) Els interessats s’hauran de relacionar amb les administracions públiques, sempre i
en tot cas, per mitjans no electrònics.
c) Els interessats podran firmar a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar
l’autenticitat de la expressió de la seva voluntat i consentiment, així com la
integritat i inalterabilitat del document.

d) Els interessats podran relacionar-se per mitjans electrònics sempre i quan estiguin
degudament representats.

16. És obligació dels interessats aportar documents en un procediment quan aquests
es trobin en poder de la pròpia administració que els demana o de qualsevol altra?

a) Sí, en tot cas.
b) L’interessat només té l’obligació d’aportar-los si es troben en poder d’una altra
administració que no sigui la que te’ls requereix.
c) L’interessat només té l’obligació d’aportar-los si es troben en poder de la pròpia
administració que te’ls requereix.
d) L’interessat té el dret a no aportar-los, sigui quina sigui l’administració que els
tingui en el seu poder, i és l’administració actuant qui haurà d’obtenir-los per
mitjans electrònics.

17. Els procediments de naturalesa sancionadora s’iniciaran:

a) Sempre d’ofici per acord de l’òrgan competent
b) Per denuncia
c) A sol·licitud de l’interessat
d) Poden iniciar-se per qualsevol de les tres vies anteriors.

18. La durada dels convenis ha de ser:

a) No superior a 1 anys, a menys que normativament es prevegi un termini superior.
b) No superior a 2 anys, a menys que normativament es prevegi un termini superior.
c) No superior a 3 anys, a menys que normativament es prevegi un termini superior.
d) No superior a 4 anys, a menys que normativament es prevegi un termini superior.

19. Les sessions del Ple poden ser:

a) Ordinàries
b) Extraordinàries
c) Extraordinàries de caràcter urgent
d) Totes les respostes anteriors són correctes

20. D'acord amb l'article 29 del 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, quina
d'aquestes té la consideració de retribució diferida?

a) Bestreta de retribucions.
b) Aportació a plans de pensions.
c) Indemnitzacions per raó del servei.
d) Sou base.

PREGUNTES RESERVA

21. L’estructura de la Constitució la configuren:

a) Deu títols formats per 175 articles, 4 disposicions addicionals, 9 disposicions
transitòries i una disposició final.
b) Un títol preliminar i deu títols més formats per 175 articles, 3

disposicions

addicionals, 9 disposicions transitòries i una disposició derogatòria.
c) Un títol preliminar i deu títols més formats per 169 articles, 4 disposicions
addicionals, 9 disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una
disposició final.
d) Un títol preliminar i nou títols més formats per 169 articles, 3 disposicions
addicionals i 3 disposicions transitòries.

22. D’acord amb l’article 11.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, els elements del municipi són:

a) El territori i la població.
b) La població i l’administració.
c) L’organització i la població.
d) El territori, la població i la organització.

