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1.

En l’exercici de la potestat reglamentària, les administracions locals actuaran d’acord
amb els principis:
a)
b)
c)
d)

2.

La Junta de Govern Local la integra l’alcalde i regidors. Digues quin nombre de
regidors poden ser nomenats:
a)
b)
c)
d)

3.

Un nombre de regidors no superior a la majoria simple del nombre de fet
d’aquests.
Un nombre de regidors no superior a la meitat del nombre legal d’aquests.
Un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests.
Un nombre de regidors no superior a cinc.

L'Administració de l'Estat i les de les comunitats autònomes podran delegar als
municipis les seves competències. Digues amb quina d’aquestes finalitats es preveu
que ho poden fer:
a)
b)

c)
d)

4.

De necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència
i
eficiència.
Principi de neutralitat tecnològica i d’adaptabilitat al progrés de les
tecnologies.
De transparència de l’actuació administrativa i interoperabilitat.
D’economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans a les finalitats
institucionals.

Amb finalitat participativa.
A fi d'evitar duplicitats administratives, millorar la transparència dels serveis
públics i el servei a la ciutadania i, en general, contribuir als processos de
racionalització administrativa, generant un estalvi net de recursos.
Per apropar els serveis i evitar desplaçament dels ciutadans.
En cap cas, ni l’administració de l’Estat ni la de les comunitats poden delegar
competències en els municipis.

En l’aplicació del procediment de la tramitació d’urgència com es reduirà els
terminis?
a)
b)
c)
d)

A un terç.
A la meitat.
Al doble.
Al 5%.
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5.

En relació amb els terminis administratius, assenyala quina d’aquestes afirmacions
és falsa.
a)

b)

c)
d)

6.

En quins procediments l’administració està obligada a dictar resolució expressa i a
notificar-la?
a)

b)
c)

d)

7.

Sempre que per llei o en el dret de la Unió Europea no s'expressi cap altre
còmput, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que aquests són
hàbils, excloent-se del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats
festius.
Els terminis expressats en dies es comptaran a partir de l'endemà d'aquell en
què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracti, o des del
següent a aquell en què es produeixi l'estimació o la desestimació per silenci
administratiu.
Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia
inhàbil següent.
Quan un dia fos hàbil al municipi o comunitat autònoma en què residís
l'interessat, i inhàbil a la seu de l'òrgan administratiu, o a la inversa, es
considerarà inhàbil en tot cas.

Únicament en els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del
procediment o desistiment de la sol·licitud, així com de desaparició
sobrevinguda de l’objecte del procediment.
Sempre i en tots els casos.
En tots els casos, amb l’excepció dels supòsits de terminació del procediment
per pacte o conveni, així com els procediments relatius a l'exercici de drets
sotmesos únicament al deure de declaració responsable o comunicació a
l'Administració.
L’obligació de resoldre no forma part de les obligacions de l’administració.

Quin d’aquests tràmits és indispensable per declarar la nul•litat dels actes
administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin estat
recorreguts en termini?
a)
b)
c)
d)

Un dictamen de la Junta de Contractació Administrativa.
Un dictamen favorable previ del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent
de la comunitat autònoma.
Un dictamen favorable previ de la Comissió de Garantia del dret d’accés a la
informació pública.
Un dictamen del síndic de Greuges.
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8.

Presentat un recurs administratiu davant l’Ajuntament, quan s'hagi de tenir en
compte nous fets o documents no recollits a l'expedient originari, es posaran de
manifest als interessats perquè formulin les al·legacions i presentin els documents i
justificants que estimin procedents. Quina durada ha de tenir aquesta audiència?
a)
b)
c)
d)

9.

Un termini no inferior a 5 dies ni superior a 10.
Un termini no inferior a 10 dies ni superior a 15.
Un termini no inferior a 15 ni superior a 20.
Sempre i en tot cas, un termini de 30 dies.

D’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, el
termini de vigència d’un conveni serà de:
a)
b)
c)
d)

Màxim 10 anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior,
podent-se acordar una pròrroga per un període de fins a 5 anys addicionals.
Màxim 5 anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior,
podent-se acordar una pròrroga per un període de fins a 10 anys addicionals.
Màxim 4 anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior,
podent-se acordar una pròrroga per un període de fins a 1 any addicional.
Màxim 4 anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior,
podent-se acordar una pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals.

10. Quina d’aquestes respostes és correcte:
a)

b)

c)

d)

No estan subjectes a la llicència urbanística les obres d’urbanització previstes
en els plans i els projectes degudament aprovats, ni les parcel·lacions o la
divisió de finques incloses en un projecte de reparcel·lació.
Si estan subjectes a la llicència urbanística les obres d’urbanització previstes
en els plans i els projectes degudament aprovats, i les parcel·lacions o la
divisió de finques incloses en un projecte de reparcel·lació.
Si estan subjectes a comunicació prèvia les obres d’urbanització previstes en
els plans i els projectes degudament aprovats, i les parcel·lacions o la divisió
de finques incloses en un projecte de reparcel·lació.
Estan subjectes a permís municipal les obres d’urbanització previstes en els
plans i els projectes degudament aprovats, i les parcel·lacions o la divisió de
finques incloses en un projecte de reparcel·lació.
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11. La definició del fet imposable de les contribucions especials segons l’article 28 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals és:
a)

b)

c)

d)

Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció
únicament per part de l’ajuntament d’un benefici o d’un augment de valor
dels seus béns a conseqüència de la realització d’obres públiques o de
l’establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les entitats
respectives
Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció pel
subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor dels seus béns a
conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o
ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les entitats respectives.
Constitueix el fet imposable de les contribucions especials la realització
d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics, de
caràcter local, per les entitats respectives hi hagi benefici o no pel ciutadà.
Constitueix el fet imposable de les contribucions especials l’obtenció d’un
detriment o d’una disminució de valor dels seus béns a conseqüència de la
realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis
públics, de caràcter local, per les entitats respectives.

12. Les parcel·lacions urbanístiques estan subjectes a:
a)
b)
c)
d)

Permís municipal ambiental.
Llicència urbanística municipal.
Comunicació prèvia.
Declaració responsable.

13. Què són els projectes d’urbanització:
a)

b)
c)

d)

Els projectes d'urbanització són projectes d'obres que tenen per finalitat les
obres de primer establiment, reforma o gran reparació i venen regulades al
Decret 179/95.
Els projectes d'urbanització són projectes d'obres que tenen per finalitat les
obres de reparació menor i venen regulades al D 179/95.
Els projectes d'urbanització són projectes d'obres que tenen per finalitat posar
en pràctica l'execució material de les determinacions dels plans d'ordenació
urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats en els àmbits d'actuació
urbanística i venen regulats al DL 1/2010.
Els projectes d’urbanització tenen per finalitat les obres de reforma i compren
el conjunt d'obres d'ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o
reforç d'un bé immoble ja existent i venen regulades pel DL 1/2010.
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14. En quin annex de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental
de les activitats estan recollides les llicències ambientals?
a)
b)
c)
d)

Annex I de la llei.
Annex II de la llei.
Annex III de la llei.
Annex IV de la llei.

15. Quin és l’objecte de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats?
a)

b)

c)

d)

Aquesta llei té per objecte establir el sistema d'intervenció administrativa de
les obres amb poca incidència ambiental, en el qual es prenen en consideració
les afeccions sobre el medi ambient i les persones. Aquest sistema
d'intervenció administrativa integra l'avaluació d'impacte ambiental de les
activitats.
Aquesta llei té per objecte establir el sistema d'intervenció administrativa de
les activitats amb incidència ambiental, en el qual es prenen en consideració
les afeccions sobre el medi ambient i les persones. Aquest sistema
d'intervenció administrativa integra l'avaluació d'impacte ambiental de les
activitats.
Aquesta llei té per objecte establir el sistema d'intervenció administrativa de
les activitats innòcues sense cap incidència amb el medi ambient i les
persones.
Aquesta llei té per objecte regular la prevenció i extinció d’incendis a les obres.

16. Digues quina resposta és correcte en relació amb les multes coercitives:
a)
b)

c)
d)

Sancions derivades d’un procediment sancionador per causa d’infracció greu
en matèria urbanística.
Aquestes multes no tenen naturalesa sancionadora i són compatibles amb les
multes que es puguin imposar en un procediment sancionador de conductes
tipificades com a infraccions urbanístiques.
Les multes coercitives es poden imposar per una quantia de 800 a 5.000 euros
indefinidament
Les multes coercitives s’han d’imposar per una quantia de 300 a 10.000 euros
com a màxim deu vegades.
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17. Digues quina d’aquestes respostes és correcta:
a)

b)

c)

d)

Les administracions públiques han de declarar lesius per a l’interès públic els
títols administratius habilitants que siguin nuls, prèviament a la seva
impugnació davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Les administracions públiques han de declarar lesius per a l’interès públic els
títols administratius habilitants que siguin anul·lables, prèviament a la seva
impugnació davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Les administracions públiques han de declarar lesius per a l’interès públic els
títols administratius habilitants que siguin vàlids, prèviament a la seva
impugnació davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Les administracions públiques han de declarar lesius per a l’interès públic els
títols administratius habilitants que siguin anul·lables, posteriorment a la seva
impugnació davant l’ordre jurisdicció civil.

18. Els contractes privats que subscriu una administració pública, quant als efectes,
modificació i extinció es regirà, en defecte de normes específiques, per:
a)
b)

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
c)
La Llei 6/1989, d’1 d’agost, de contractes del sector privat en l’àmbit de les
administracions públiques.
d)
Per les normes del dret privat.
19. D’acord amb la Llei de contractes del sector públic, quin és l’órgan de contractació a
qui correspon les competències respecte dels contractes d'obres, de
subministrament, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de
concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor
estimat no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas,
la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la durada
no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import
acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
a)
b)
c)
d)

L’alcalde/ssa.
La Junta de Govern.
El Ple.
La Mesa de Contractació Permanent.
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20. Els òrgans de contractació podran acordar la utilització d'un procediment obert
simplificat als contractes d'obres que:
a)
b)
c)
d)

El seu valor estimat sigui igual o inferior a 500.000 €.
El seu valor estimat sigui igual o inferior a 1.000.000 €.
El seu valor estimat sigui igual o inferior a 1.500.000 €.
El seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 €.

PREGUNTA RESERVA

21. Quin d’aquests no és un límit per a l’accés a la informació pública?
a)
b)
c)
d)

La protecció de dades de caràcter personal.
La seguretat pública.
La protecció de dades especialment protegides com la salut, la ideologia, la
religió, les creences, l’afiliació sindical, entre d’altres.
La concurrència d’un interès personal.
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El primer exercici és obligatori i eliminatori i el passen a realitzar els aspirants admesos
que hagin superat la fase prèvia, que estiguin exempts de realitzar-la o que hagin
acreditat els nivells exigits en el termini fixat.

Consisteix en contestar per escrit, durant el període de temps que determini el tribunal,
que estableix en 30 minuts, un qüestionari amb 20 preguntes tipus test relacionades amb
les matèries compreses en el temari Annex I de les bases.

Es preveu 1 pregunta addicional de reserva que serà valorada en el cas que s'anul·li
alguna de les 20 anteriors, per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes o
d’alguna de les respostes plantejades o perquè hi hagués més d'una resposta correcta.
En aquests supòsits, s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la
pregunta reserva.

Es puntua fins a un màxim de 10 punts.

Cada resposta correcta té un valor de 0,50 punts.

Les respostes incorrectes i les preguntes no contestades no descompten.

Els aspirants que no assoleixin un mínim de 5 punts en aquest exercici seran eliminats.

