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PRIMER EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DE 2 
PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 
 
 Aquest exercici consisteix en respondre, en el termini màxim de 75 minuts, aquest 

qüestionari de 50 preguntes amb respostes alternatives. 

 Cal que poseu un cercle a la resposta que considereu que és la correcta. 

 La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 10 punts. 

 Les persones que no aconsegueixin un mínim de 5 punts seran eliminades. 

 Sistema de puntuació serà el següent: 
      Nombre total d’encerts= encerts-(errors*0.05) 
      Cada encert es puntuarà amb 0’20 punts. 
      Les preguntes en blanc no puntuen en cap sentit. 
 

 
 

1. El dret a la vida reconegut a la Constitució espanyola:  
a) És un principi rector de la política social i econòmica. 

b) És un dret fonamental recollit al Capítol 2 del Títol I. 

c) No és un dret fonamental. 

 

2. D’acord amb la Constitució Espanyola: 

a) No es reconeix el dret a la integritat física i moral. 

b) Es podrà sotmetre a la tortura i a penes o tractes inhumans o degradants, en 

determinats casos. 

c) Resta abolida la pena de mort, llevat d'allò que puguin disposar les lleis penals 

militars per a temps de guerra. 

 

3. Què garanteix la Constitució Espanyola en el seu article 20 en relació al dret a la 

informació? 

a) Que podrà limitar-se l’ús de la informàtica. 

b) Que una norma amb rang de llei regularà el dret a la reserva professional. 

c) Que podrà comunicar-se i rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de 

difusió. 

 

4. L’article 18 de la Constitució Espanyola NO garanteix: 

a)    El dret a l'honor. 

b) A la intimitat personal i familiar. 

c) A la imatge pública. 

 

5. D’acord amb la Constitució Espanyola: 

a) L'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït. 

b) L’ensenyament professional és obligatori i gratuït. 
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c) L’ensenyament bàsic és potestatiu i gratuït.  

 

6. Indica la resposta NO correcta d’acord amb la Constitució Espanyola: 

a) La nacionalitat espanyola s'adquireix, es conserva i es perd d'acord amb el que 

estableix la llei. 

b) Els espanyols són majors d'edat als divuit anys. 

c) Els espanyols d'origen poden ser privats de la seva nacionalitat. 

 

7. Què reconeix la nostra Constitució als ciutadans en relació amb els assumptes públics? 

a)  El seu accés lliure, fins i tot quan es tracti de qüestions relacionades amb la seguretat 

nacional. 

b) El dret a participar-hi, be directament o per mitjà de representants, lliurement 

escollits en eleccions periòdiques per sufragi universal. 

c) La llibertat de participar-hi sempre que es tracti de qüestions secretes o vinculades a 

actes terroristes. 

 

8. A qui li correspon exercir l’alta inspecció dels tribunals, així com la supervisió i 

coordinació de l’activitat inspectora ordinària dels Presidents i Sales de Govern dels 

Tribunals? 

a) Al Consell de Ministres. 

b) Al Ministre de Justícia. 

c) Al Consell General del Poder Judicial 

 

9. L’òrgan judicial que s’estableix a nivell de partits judicials és el Jutjat: 

a) De Primera Instància i Instrucció. 

b) Els Tribunals Superiors de Justícia. 

c) De Menors. 

 

10. Quines potestats exerceixen les Corts Generals? 

a) La potestat executiva. 

b) La potestat legislativa i executiva. 

c) La Potestat legislativa. 

 

11. Digues quina és l’afirmació correcta en relació amb les Corts Generals: 

a) Les poblacions de Ceuta i Melilla escolliran cadascuna un Senador. 

b) Són electors i elegibles tots els espanyols que estiguin en ple ús dels seus drets 

polítics. 

c) L’article 68 de la Constitució disposa que el Congrés està composat per un mínim de 

350 i un màxim de 600 Diputats. 

 

12. Les Corts Generals es componen per: 

a)    Una única càmera denominada Congrés dels Diputats. 

b) Dues càmeres: el Congrés i el Senat. 

c) Dues càmeres, el Congrés i el Senat, i un òrgan complementari denominat Mesa. 
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13. Quina de les següents figures no és imprescindible en la composició del govern? 

a) El President. 

b) Els Ministres. 

c) Els Vicepresidents. 

 

14. Quan diem que un jutge o magistrat no està sotmès en la seva actuació a obediència o 

jerarquia de cap tipus, ens referim a el principi constitucional de: 

a) Independència. 

b) Imparcialitat. 

c) Jerarquia. 

 

15. El Ministeri Fiscal: 

a) Promou l'acció de la justícia en defensa del Govern. 

b) Promou l’acció de la justícia en defensa de la legalitat,  els drets dels ciutadans i 

l'interès públic. 

c) Promou els interessos empresarials. 

 

16. Els poders de la Generalitat emanen de: 

a) El rei. 

b) El President de la Generalitat. 

c) El poble. 

 

17. L'Estatut d'autonomia de Catalunya vigent està recollit a: 

a) Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 

b) Llei ordinària 8/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de 

Catalunya. 

c) Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de 

Catalunya. 

 

18. D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, Catalunya estructura la seva 

organització territorial bàsica en: 

a) Municipis i vegueries. 

b) Municipis i comarques. 

c) Municipis i províncies. 

 

19. Què NO es conté dins la regulació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: 

a) La regulació dels drets, deures i principis rectors. 

b) La regulació del Defensor del Pueblo. 

c) La regulació del poder judicial a Catalunya. 

 

20. NO pertany a l’àmbit subjectiu la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del 

sector públic: 

a) El sector empresarial. 

b) Les administracions de les Comunitats Autònomes. 
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c) Les entitats que integren l’Administració Local. 

 

21. Quina de les següents respostes constitueix objecte de la Llei 40/2015 de règim jurídic 

del sector públic: 

 

a) Els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius. 

b) El procediment administratiu comú a totes les administracions públiques. 

c) L'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat i del seu sector 

públic institucional per al desenvolupament de les seves activitats. 

 

22. Indica la resposta NO correcta. Les administracions públiques hauran de respectar en 

la seva actuació i relacions els següents principis: 

a) Servei efectiu als ciutadans. 

b) Economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals. 

c) Inamovibilitat en la condició de funcionari de carrera. 

 

23. Quina de les següents respostes, no constitueix objecte la Llei 40/2015 de règim jurídic 

del sector públic: 

a) Les bases del règim jurídic de les administracions públiques. 

b) Els principis de el sistema de responsabilitat de les administracions públiques i de la 

potestat sancionadora. 

c) Els principis als que s’ha d’ajustar l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat 

reglamentària. 

 

24. El municipi és: 

a) L’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’Estat, amb personalitat jurídica i 

capacitat limitada per l’Estat i la província per al compliment dels seus fins. 

b) L’entitat local principal de l’organització territorial de l’Estat, amb personalitat jurídica 

i capacitat limitada per l’Estat per al compliment dels seus fins. 

c) L’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’Estat, amb personalitat jurídica 

i plena capacitat per al compliment dels seus fins. 

 

25. La competència per establir el règim retributiu dels membres de Ple, del seu secretari 

general, de l'alcalde, dels membres de la Junta de Govern Local i dels òrgans directius 

municipals: 

a) Competència de l’Alcalde indelegable. 

b) Competència del Ple indelegable. 

c) Competència del Ple delegable en la Junta de Govern Local i el President.  

 

 

26. Les sessions del Ple poden ser: 

a) Poden ser ordinàries i extraordinàries. 

b) Poden ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de caràcter urgent. 

c) Poden ser ordinàries, extraordinàries, extraordinàries de caràcter urgent i 

constitutives. 
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27. El Ple està format: 

a) Per l'alcalde i tots els regidors. 

b) Per l’alcalde, tinents d’alcalde i regidors de l’oposició. 

c) Per l’alcalde i els tinents d’alcalde. 

 

28. Corresponen a Ple les atribucions següents: 

a) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis municipals. 

b) Establir directrius generals de l'acció de govern municipal. 

c) La regulació dels òrgans complementaris i dels procediments de participació 

ciutadana. 

 

29. Tots els municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents: 

a) Enllumenat públic. 

b) Transport col·lectiu urbà de viatgers. 

c) Atenció immediata de persones en situació de risc. 

 

30. El ple de la corporació és convocat per:  

a) La Junta de govern local. 

b) L’Alcalde. 

c) El Secretari general. 

 

31. En els municipis amb població superior a 50.000 habitants, s’haurà de prestar el 

següent servei 

a) Medi ambient urbà. 

b) Oci. 

c) Defensa militar. 

 

32. En els municipis amb població superior a 5.000 habitants, s’haurà de prestar el següent 

servei: 

a) Prevenció i extinció d'incendis. 

b) Instal·lacions esportives d'ús públic. 

c) Biblioteca pública. 

 

33. El President de la Corporació és: 

a) L’Alcalde. 

b) El Secretari. 

c) El gerent Municipal. 

 

34. La Junta de Govern Local s'integra: 

a) Per l'alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del seu nombre legal, 

nomenats i separats lliurement per aquell. 

b) Per l'alcalde i un nombre de Regidors superior a la quarta part del nombre legal dels 

mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell. 

c) Per l’alcalde i per aquells regidors que el mateix alcalde designi. 
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35. Indica la resposta NO correcta. Correspon a la Junta de Govern Local: 

a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions. 

b) Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les 

lleis. 

c) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament 

 

36. El personal funcionari de les entitats locals es regeix per: 

a) La legislació estatal que sigui aplicable, de la qual forma part el TREBEP i per la 

legislació de les comunitats autònomes, amb respecte a l'autonomia local. 

b) Pel Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i pel conveni col·lectiu que negociï 

cada ajuntament, amb respecte a l’autonomia local. 

c) Pel Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i per l’Estatut dels Treballadors. 

 

37. El personal laboral al servei de les administracions públiques es regeix per: 

a) Pel contracte de treball i l’Estatut dels Treballadors únicament. 

b) Només pel conveni col·lectiu sectorial. 

c) Per la legislació laboral, per les altres normes convencionalment aplicables i pels 

preceptes del TREBEP que així ho disposin. 

 

38. Els empleats públics es classifiquen en: 

a) Funcionaris, personal laboral i personal d’Alta Direcció. 

b) Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral, ja sigui fix, per temps 

indefinit o temporal i personal eventual. 

c) Funcionaris de carrera i personal laboral. 

 

39. Són funcionaris de carrera: 

a) Els qui, en virtut d’un contracte laboral, estan vinculats a una Administració pública per 

una relació estatutària regulada pel dret administratiu per a l'exercici de serveis 

professionals retribuïts de caràcter permanent. 

b) Els qui, en virtut de nomenament legal, estan vinculats a una Administració pública 

per una relació estatutària regulada pel dret administratiu per a l'exercici de serveis 

professionals retribuïts de caràcter permanent. 

c) Els qui, en virtut de nomenament legal, estan vinculats a una Administració pública per 

una relació estatutària regulada pel dret administratiu per a l'exercici de serveis 

professionals retribuïts de caràcter temporal. 

 

40. Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i 

urgència, són nomenats com a tals per a l'exercici de funcions pròpies de funcionaris 

de carrera, quan es doni alguna de les següents circumstàncies: 

a) L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per 

funcionaris de carrera. 

b) La substitució permanent dels titulars. 

c) L'execució de programes de caràcter temporal, que no podran tenir una durada 

superior a 5 anys. 
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41. D’acord amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, és personal eventual el que: 

a) Executa programes de caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a 

tres anys. 

b) En virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions 

expressament qualificades com de confiança o assessorament especial. 

c) Es nomena per un excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos. 

 

42. Correspon exclusivament als funcionaris públics 

a) En tot cas, activitats pròpies d’oficis. 

b) L'exercici de les funcions que impliquin la docència. 

c) L'exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l'exercici 

de les potestats públiques. 

 

43. En funció de la durada del contracte, el personal laboral podrà ser: 

a) Fix, per temps indefinit o temporal 

b) Fix o contractat 

c) Fix o temporal 

 

44. Indica la resposta NO correcta: Els impostos obligatoris, que hi ha d’haver en tots els 

municipis: 

a) L’impost sobre els béns immobles. 

b) L’impost sobre les activitats econòmiques. 

c) L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 

45. D’acord amb la Constitució Espanyola, les comunitats autònomes i les corporacions 

locals podran: 

a) Establir i exigir tributs d'acord amb la Constitució i les lleis. 

b) Només podran establir tributs d'acord amb la Constitució. 

c) Tenen competència pròpia per establir i exigir tributs que considerin. 

 

46. L’Impost sobre Activitats econòmiques és un impost municipal 

a) El fet imposable està constituït pel mer exercici, en territori nacional, d'activitats 

empresarials, professionals o artístiques. 

b) El fet imposable està constituït pel mer exercici, en territori internacional, d'activitats 

empresarials, professionals o artístiques. 

c) El fet imposable és els lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzats per 

empresaris o professionals a títol onerós. 

 

47. Indica la resposta NO correcta: La hisenda de les entitats locals estarà constituïda pels 

següents recursos: 

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i altres de dret privat. 

b) Les participacions en els tributs de l'Estat i de les comunitats autònomes. 

c) L’Impost sobre successions i donacions 
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48. Les Ordenances Fiscals en els municipis de règim ordinari, s’aproven per: 

a) L’Alcalde 

b) El Ple per majoria simple 

c) La Junta de Govern Local 

 

49. L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un tribut indirecte el fet 

imposable del qual està constituït: 

a) Per la realització, dins el terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o 

obra per a la qual s'exigeixi obtenció de la corresponent llicència d'obres o 

urbanística, o per a la qual s'exigeixi presentació de declaració responsable o 

comunicació prèvia. 

b) Per la realització, dins el terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra 

per a la qual s'exigeixi obtenció de la corresponent llicència d'obres o urbanística, o 

per a la qual s'exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, 

sempre que l'expedició de la llicència o l'activitat de control correspongui a la 

Comunitat Autònoma corresponent. 

c) Per la realització, fora del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o 

obra per a la qual s'exigeixi obtenció de la corresponent llicència d'obres o 

urbanística, o per a la qual s'exigeixi presentació de declaració responsable o 

comunicació prèvia. 

 

50. Les ordenances fiscals s’han de publicar: 

a) Mai 

b) A la premsa de més difusió comarcal. 

c) Al Butlletí Oficial de la Província. 

 

 


