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Aquest exercici consisteix en desenvolupar per escrit, durant el període de temps que
determini el tribunal, un qüestionari amb 40 preguntes tipus test relacionades amb les
matèries compreses a la part general temari annex de les bases.
Es puntua fins a un màxim de 10 punts.
Cada resposta correcta té un valor de 0,25 punts; cada resposta incorrecta
descompta 0,0625 punts i les preguntes no contestades no comptabilitzen.
Els aspirants que no assoleixin un mínim de 5 punts en aquest exercici seran
eliminats.

1. D’acord amb la Constitució espanyola, quines són les llengües oficials de l’Estat:
a) Únicament, el castellà.
a) El castellà i l’anglès.
b) El castellà i les altres llengües espanyoles que són oficials en les respectives
comunitats autònomes d’acord amb els seus estatuts.
c) El castellà i les altres llengües espanyoles que són oficials en les respectives
comunitats autònomes d’acord amb els seus estatuts i que seran oficials
també per a tot el territori espanyol.
2. El Tribunal Constitucional es compon de:
a) 10 membres.
b) 12 membres.
c) 15 membres.
d) 20 membres.
3. D'acord amb la Constitució espanyola, el Tribunal Constitucional té competència
per resoldre:
a) El recurs d'apel·lació contra sentència.
b) El recurs de cassació contenciós administratiu.
c) El recurs d'empara per violació dels drets i llibertats.
d) El recurs de suplicació.
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4. D’acord amb la Constitució espanyola, les penes privatives de llibertat i les
mesures de seguretat no podran:
a) Estar orientades a la reeducació.
b) Estar orientades a la reinserció social.
c) Consistir en treballs forçats.
d) Limitar tots els drets dels condemnats de manera genèrica.

5. Quina norma regula la institució del Defensor del Poble:
a) La Llei orgànica 3/1981, de 6 d’abril, del Defensor del Poble.
b) La Llei ordinària 3/1981, de 6 d’abril, del Defensor del Poble.
c) El Decret llei 3/1981, de 6 d’abril, del Defensor del Poble.
d) L’Ordre Ministerial 3/1981, de 6 d’abril, del Defensor del Poble.

6. En relació amb el Tribunal de Comptes, digues quina d’aquestes afirmacions és
certa:
a) El Tribunal de Comptes és l'òrgan fiscalitzador suprem dels comptes i de la
gestió econòmica únicament de l’Estat.
b) El Tribunal de Comptes depèn directament del Congrés, de qui exerceix les
seves funcions per delegació.
c) El Tribunal de Comptes és l'òrgan fiscalitzador suprem dels comptes i de la
gestió econòmica d'Estat, així com la resta del sector públic.
d) El Tribunal de Comptes depèn directament del Senat, de qui exerceix les seves
funcions per delegació.
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7. Les ordenances i els reglaments locals s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província. Una vegada s’hagi publicat completament el text, quin termini ha de
transcórrer perquè entrin en vigor:
a) 10 dies naturals.
b) 15 dies hàbils.
c) 20 dies naturals.
d) 30 dies.
8. El reglament orgànic de la corporació, per a la seva aprovació, requereix:
a) Majoria simple del Ple de la corporació.
b) Majoria simple de la Junta de Govern Local, si la població no excedeix de
5.000 habitants.
c) L’aprovació de l’Alcaldia.
d) Majoria absoluta del Ple de la corporació.
9. L’exercici de la potestat normativa reglamentària dels Ens Locals reconeguda
legalment es manifesta mitjançant:
a) Ordenances i Reglaments.
b) Instruccions de Servei.
c) Circulars internes.
d) Directrius.
10. La inscripció dels estrangers en el padró municipal:
a) És obligatòria únicament per als estrangers que provenen d’algun estat de la
Unió Europea.
b) Constitueix prova de la seva residència legal a Espanya.
c) Atribueix als estrangers tota mena de drets.
d) No constituirà prova de la seva residència legal a Espanya.
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11. D’acord amb la legislació de règim local, la creació de nous municipis només
podrà realitzar-se sobre:
a) La base de nuclis de població territorialment diferenciats, d’almenys 10.000
habitants i sempre que els municipis resultants siguin financerament
sostenibles, comptin amb recursos suficients per al compliment de les
competències municipals i no suposi una disminució en la qualitat dels serveis
que es prestaven.
b) La base de nuclis de població territorialment diferenciats, d’almenys 5.000
habitants, comptin amb recursos suficients per al compliment de les
competències municipals i suposin una disminució en la qualitat dels serveis
que es prestaven.
c) La base de nuclis de població territorialment diferenciats, d’almenys 5.000
habitants, com a únic requisit.
d) La base de nuclis de població territorialment diferenciats, d’almenys 5.000
habitants i sempre que els municipis resultants siguin financerament
sostenibles, comptin amb recursos suficients per al compliment de les
competències municipals i no suposi una disminució en la qualitat dels serveis
que es prestaven.

12. L'organització municipal respon a les regles següents:
a) L'alcalde, els tinents d'alcalde i el Ple existeixen a tots els ajuntaments i són
els únics òrgans que existeixen en tots els municipis.
b) L'alcalde, els tinents d'alcalde, el Ple i la Comissió Especial de Comptes
existeixen a tots els ajuntaments.
c) L'alcalde i el Ple existeixen a tots els ajuntaments i els tinents d’alcalde i la
Junta de Govern local existeixen en municipis amb població superior a 5.000
habitants.
d) L'alcalde, els tinents d'alcalde, el Ple i la Comissió Especial de Suggeriments i
Reclamacions existeixen en tots els municipis.
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13. D’acord amb la normativa de règim local, digues quina d’aquestes no és una
competència de l’alcalde:
a) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
b) Dictar bans.
c) Aprovar l'oferta d'ocupació pública.
d) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball.
14. El municipi exercirà les competències pròpies que s’estableixin d’acord amb la
legislació de règim local. Quina d’aquestes no es considera una competència
pròpia:
a) Inspecció i sanció d'establiments i activitats comercials.
b) Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües
residuals.
c) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a
persones en situació o risc d'exclusió social.
d) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis
15. En tots els municipis s’hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents:
a) Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament
domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població,
pavimentació de les vies públiques i transport col·lectiu urbà de viatgers
b) Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària i l’abastament
domiciliari d'aigua potable.
c) Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament
domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i
pavimentació de les vies públiques.
d) Enllumenat públic, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari
d'aigua potable, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies
públiques.
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16. D’acord amb la normativa de règim local, quina d’aquestes competències no es
considera una competència pròpia de la Diputació:
a) L'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis,
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.
b) La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal.
c) L’assistència en la prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributària,
en període voluntari i executiu, i de serveis de suport a la gestió financera dels
municipis amb població inferior a 20.000 habitants
d) Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
17. Les sessions de Ple poden ser de tres tipus:
a) Ordinàries i Extraordinàries.
b) Ordinàries i Extraordinàries de caràcter urgent.
c) Ordinàries, Extraordinàries i Extraordinàries de caràcter urgent.
d) Ordinàries, Extraordinàries i Especials.
18. En relació amb l’ordre del dia de les sessions plenàries, digues quina d’aquestes
afirmacions és falsa:
a) L'ordre del dia de les sessions serà fixat per l'alcalde o president assistit de la
Secretaria.
b) En l'ordre del dia de les sessions ordinàries no s'inclourà el punt de precs i
preguntes.
c) Els assumptes que s’incloguin en l'ordre del dia han d’haver estat prèviament
dictaminats informats o sotmesos a consulta de la Comissió Informativa que
correspongui.
d) L'alcalde o president, per raons d'urgència degudament motivada, podrà
incloure en l'ordre del dia, a iniciativa pròpia o a proposta d'algun dels
portaveus, assumptes que no hagin estat prèviament informats per la
respectiva comissió informativa, però en aquest supòsit no podrà adoptar cap
acord sobre aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en
l'ordre del dia.
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19. Abans de dictar resolució, l’òrgan competent per resoldre pot decidir, mitjançant
un acord motivat, la realització d’una sèrie d’actuacions indispensables per
resoldre el procediment. Com s’anomenen aquestes actuacions, d’acord amb la
Llei 39/2015:
a) Actuacions indispensables.
b) Actuacions addicionals.
c) Actuacions complementàries.
d) Actuacions investigadores.

20. D’acord amb la Llei 39/2015, del procediment administratiu de les administracions
públiques, quina d’aquestes persones o entitats no té l’obligació de relacionar-se
amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, per a la
realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixen una activitat professional per la qual es requereixi
col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les
administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot
cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de
la propietat i mercantils.
d) Les persones físiques.
21. D’acord amb la normativa del procediment administratiu general, qui està obligat
al compliment dels termes i dels terminis que preveu la llei:
a) Només les autoritats.
b) Les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques.
c) Els interessats, únicament.
d) Les autoritats, el personal al servei de les administracions públiques i els
interessats.
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22. D’acord amb la normativa del procediment administratiu general i en relació amb
l’ampliació dels terminis, digues quina d’aquestes afirmacions és certa:
a) L’ampliació de terminis només es pot promoure pels interessats.
b) Els terminis vençuts poden ser objecte d’ampliació.
c) Els acords sobre ampliació de terminis o sobre la seva denegació no són
susceptibles de recurs.
d) La petició d’ampliació s’ha de produir abans del termini de què es tracti, però
la decisió sobre l’ampliació s’ha de produir una vegada vençut el termini de
què és objecte la sol·licitud d’ampliació.

23. L’emissió dels informes en el marc d’un procediment administratiu s’han d’emetre
a través de mitjans electrònics en el termini de:
a) 5 dies.
b) 10 dies.
c) 15 dies.
d) 20 dies.

24. Llevat que per llei o en el dret de la Unió Europea es disposi un altre còmput, quan
els terminis s’assenyalin per hores, s’entén que aquestes són:
a) Hàbils.
b) Inhàbils.
c) Hàbils, únicament de 8 a 15 hores.
d) Hàbils, únicament de 8 a 21 hores.
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25. D’acord amb la normativa sobre el procediment administratiu general, digues quin
és el termini màxim en el qual s’ha de notificar la resolució expressa, llevat que
una norma amb rang de llei n’estableixi un de superior o així ho prevegi el dret de
la Unió Europea:
a) 1 mes.
b) 2 mesos.
c) 3 mesos.
d) 6 mesos.
26. Les notificacions per mitjans electrònics s’entenen practicades en el moment en
què es produeixi l’accés al seu contingut. Quan la notificació per mitjans
electrònics sigui de caràcter obligatori o hagi estat escollida expressament per
l’interessat i hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició
de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut, s’entendrà:
a) Practicada.
b) Rebutjada.
c) Infructuosa.
d) Que és nul·la.
27. L’obligació de dictar resolució expressa i a notificar-la en tots els procediments,
sigui quina sigui la seva forma d’iniciació, afecta:
a) Únicament als procediments en els quals ha de recaure una resolució
favorable.
b) Únicament als procediments en els quals ha de recaure una resolució
desfavorable.
c) A tots els procediments, inclosos els casos de prescripció, renúncia del dret,
caducitat del procediment, desistiment de la sol·licitud, així com en cas de
desaparició sobrevinguda de l’objecte del procediment, en la qual la resolució
consistirà en la declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb
indicació dels fets produïts i les normes aplicables.
d) A tots els procediments, exceptuant els supòsits de prescripció, renúncia del
dret, caducitat del procediment, desistiment de la sol·licitud, i en el cas de
desaparició sobrevinguda de l’objecte del procediment.
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28. Quin és el termini per resoldre el procediment de revisió d’un acte administratiu:
a) 2 mesos.
b) 3 mesos.
c) 6 mesos.
d) 8 mesos.
29. Quin és el termini transcorregut el qual no es pot declarar la lesivitat d’un acte
administratiu:
a) 1 any.
b) 2 anys.
c) 3 anys.
d) 4 anys.
30. Digues quina d’aquestes causes pot constituir un supòsit d’inadmissió d’un recurs
administratiu:
a) Ser competent l’òrgan administratiu.
b) Tenir legitimació el recurrent.
c) Tractar-se d’un acte susceptible de recurs.
d) Haver transcorregut el termini per interposar el recurs.
31. En la interposició d’un recurs administratiu s’ha d’atorgar audiència als
interessats. Digues en quin d’aquests supòsits no cal fer-ho:
a) Quan s’hagin de tenir en compte nous fets no recollits en l’expedient originari.
b) Si hi ha altres interessats se’ls ha de traslladar, en tot cas, el recurs per tal que
en el termini no inferior a deu dies ni superior a quinze dies al·leguin tot el que
considerin procedent.
c) Quan s’hagin de tenir en compte nous documents no recollits en l’expedient
originari.
d) Quan s’hagi emès l’informe previ a la resolució del recurs.
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32. Quin és el termini per interposar un recurs de reposició contra un acte
administratiu, si l’acte no és exprés:
a) Un més.
b) Dos mesos.
c) Tres mesos.
d) En qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què es produeixi l’acte
presumpte.

33. Contra els actes ferms en via administrativa es pot interposar el recurs
extraordinari de revisió. Si el recurrent invoca la circumstància relativa a què en
dictar l’acte s’ha incorregut en error de fet que resulta dels mateixos documents
incorporats a l’expedient, quin és el termini per a interposar-lo, des de la data de
la notificació que s’impugna?
a) 3 mesos.
b) 6 mesos.
c) 1 any.
d) 4 anys.

34. D’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic
digues quin d’aquests no és un principi de la potestat sancionadora:
a) Principi de legalitat.
b) Principi d’irretroactivitat.
c) Principi de tipicitat.
d) Principi de servei efectiu als ciutadans.
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35. En relació amb els principis de la responsabilitat patrimonial, digues quina
d’aquestes afirmacions és falsa:
a) Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les administracions
públiques corresponents, de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus
béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència de funcionament normal o
anormal dels serveis públics llevat dels casos de força major o de danys que el
particular tingui el deure jurídic de suportar d'acord amb la llei.
b) En tot cas, el dany al·legat haurà de ser efectiu, avaluable econòmicament i
individualitzat amb relació a una persona o grup de persones.
c) L'anul·lació en via administrativa o per l'ordre jurisdiccional contenciós
administratiu dels actes o disposicions administratives pressuposa, per si
mateixa, el dret a la indemnització.
d) Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les administracions
públiques de tota lesió que pateixin en els seus béns i drets a conseqüència
de l'aplicació d'actes legislatius de naturalesa no expropiatòria de drets que no
tinguin el deure jurídic de suportar quan així s’estableixi en els mateixos actes
legislatius i en els termes que en ells s'especifiquin.

36. D’acord amb la Llei 40/2015, amb caràcter general, els convenis han de tenir una
durada determinada que no podrà ser superior a:
a) 4 anys, improrrogables.
b) 2 anys i 2 anys addicionals de pròrroga potestativa, que podran acordar
unànimement entre les parts.
c) 4 anys i 4 anys addicionals de pròrroga potestativa, que podran acordar
unànimement entre les parts.
d) 2 anys, improrrogables.
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37. Quins convenis per raó de la seva quantia s’han de trametre electrònicament al
Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la comunitat autònoma,
segons correspongui?
a) Quan els compromisos econòmics assumits superin els 100.000 euros.
b) Quan els compromisos econòmics assumits superin els 600.000 euros.
c) Quan els compromisos econòmics assumits superin els 10.000.000 euros.
d) Quan els compromisos econòmics assumits superin els 50.000.000 euros.
38. En relació amb la competència, digues quina d’aquestes afirmacions és certa:
a) La competència és renunciable.
b) L'adopció de disposicions de caràcter general és una competència delegable.
c) La delegació de competències, els encàrrecs de gestió, la delegació de
signatura i la suplència no suposen alteració de la titularitat de la competència,
encara que sí dels elements determinants del seu exercici que en cada cas es
preveuen.
d) Les delegacions de competències no s’han de publicar en el butlletí oficial que
correspongui, segons sigui l’administració i el seu àmbit territorial.

39. Digues quina d’aquestes afirmacions és certa en relació amb l’encomana de
gestió:
a) Únicament podrà ser encomanada la realització d'activitats de caràcter
material de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret
públic.
b) Únicament podrà ser encomanada la realització d'activitats de caràcter tècnic
de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic.
c) Podrà ser encomanada la realització d'activitats de caràcter material o tècnic
de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic,
indistintament.
d) L'encàrrec de gestió suposa cessió de la titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici.
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40. En relació amb les ordenances fiscals, quin recurs es pot interposar a partir de la
seva publicació en el butlletí oficial de la província:
a) El recurs de reposició, preceptiu i previ a la interposició del recurs contenciósadministratiu.
b) El recurs contenciós administratiu.
c) El recurs de reposició o el recurs contenciós administratiu, segons es
consideri.
d) El recurs extraordinari de revisió.

PREGUNTES RESERVA

41. Si per resolució judicial ferma són anul·lats o modificats els acords locals o el text
de les ordenances fiscals, què ha de fer l’ens local:
a) Està obligat a adequar als termes de la sentència totes les actuacions que hagi
dut a terme des de la data de la impugnació de l’ordenança.
b) Està obligat a adequar als termes de la sentència totes les actuacions que
dugui a terme amb posterioritat a la data en què aquella li sigui notificada.
c) Pot seguir aplicant les ordenances aprovades al marge del contingut de la
sentència.
d) Ha de revisar els actes ferms o consentits dictats en aplicació de l’ordenança
impugnada.
42. Les ordenances fiscals, per a la seva aprovació, requereixen:
a) Majoria absoluta del Ple de la corporació.
b) Majoria simple de la Junta de Govern Local, si la població excedeix de 5.000
habitants.
c) L’aprovació de l’Alcaldia.
d) Majoria simple del Ple de la corporació.

