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DNI núm. 
 

 

 
PRIMER EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DE 13 
PLACES D’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:4) 
      Cada encert es puntuarà amb 0’20 punts. 
      Les preguntes en blanc no puntuen en cap sentit. 
 

 
 
 

1. És un dret fonamental: 
 
a) El dret al treball. 
b) El dret a la negociació col·lectiva. 
c) El dret d’associació. 
d) El dret al descans setmanal.  

 
 

2. L’entrada a un domicili en cas de delicte flagrant, sense autorització del seu 
titular: 
 
a) Pot donar lloc a l’aplicació de l’habeas corpus. 
b) Requereix autorització prèvia de l’autoritat judicial, sempre. 
c) Pot efectuar-se en tot moment. 
d) No es pot realitzar en cap moment.  

 

3. L’article 16 de la Constitució Espanyola: 
 
a) Garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les 

comunitats. 
b) Disposa que les persones podran ser obligades a declarar sobre la seva 

ideologia, religió o creences. 
c) Disposa que la religió catòlica tindrà caràcter Estatal. 
d) Estableix que els poders públics mai mantindran relacions de cooperació 

amb l'Església Catòlica i les altres confessions. 
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4. Quina d’aquestes afirmacions és certa en relació al dret de vaga contemplat a 
l’article 28 de la Constitució Espanyola? 
 
a) Que el seu exercici ha de fer-se compatible amb el manteniment dels 

serveis essencials de la comunitat, en tot cas. 
b) Que no té cap limitació. 
c) Que el seu exercici ha de fer-se compatible exclusivament amb el 

manteniment dels serveis mínims de determinats sectors esmentats en el 
mateix article: educació, transport, sanitat, seguretat ciutadana i atenció als 
drogodependents. 

d) Que el seu exercici ha de ser compatible amb la possible vulneració dels 
drets de les PYMES i empresaris en general. 

 
5. Què estableix, literalment, la Constitució Espanyola, respecte el sosteniment de 

les despeses públiques? 
 
a) Que tots contribuiran sempre en relació proporcional i mai progressiva als 

seus ingressos. 
b) Que es realitzarà mitjançant un sistema tributari just. 
c) Que el sistema tributari s’haurà d’inspirar en el principi de recaptació 

efectiva.  
d) Que el sistema recaptatori serà en determinats casos confiscador.   

 

6. Quina de les següents respostes NO constitueix objecte de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic: 
 
a) Les bases de règim jurídic de les administracions públiques. 
b) Els principis del sistema de responsabilitat de les administracions públiques 

i de la potestat sancionadora. 
c) Els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius. 
d) L'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat i del seu 

sector públic institucional per al desenvolupament de les seves activitats. 
 

 
7. Segons la Llei 40/2015, quina de les següents respostes NO s’entén compresa 

dins del sector públic: 
 
a) El sector públic institucional. 
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes. 
c) Les entitats de dret privat no vinculades a una Administració Pública. 
d) Les entitats que integren l’Administració Local. 

 
8. Indica la resposta FALSA. D’acord amb la Llei 40/2015, les administracions 

públiques serveixen d’acord amb els següents principis generals: 
 
a) Amb objectivitat els interessos generals. 
b) D'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, 

desconcentració i coordinació. 
c) Amb submissió plena a la Constitució, a la llei i al Dret. 
d) Amb solidaritat interterritorial entre administracions. 
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9. Indica la resposta FALSA. D’acord amb la Llei 40/2015, les administracions 

públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans: 
 
a) A través de mitjans electrònics. 
b) A través de mitjans que assegurin la interoperabilitat i seguretat dels 

sistemes i solucions adoptades per cadascuna d'elles. 
c) Mitjançant correu administratiu certificat, que asseguri la 

interoperabilitat i seguretat dels sistemes i solucions adoptades per 
cadascuna d'elles. 

d) A través de mitjans que garanteixin la protecció de les dades de caràcter 
personal. 
 

10. Els TRIBUTS es classifiquen en:  
 
a) Impostos, taxes i preus públics. 
b) Impostos, taxes i contribucions especials. 
c) Impostos, taxes i hisendes locals. 
d) Taxes, contribucions especials i preus públics. 

 
11. NO és un impost d’establiment municipal obligatori: 

 
a) L’impost de vehicles de tracció mecànica. 
b) L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
c) L’impost sobre béns immobles. 
d) L’impost sobre activitats econòmiques. 

 
12. Per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local els 

ajuntaments poden  establir: 
 
a) Taxes. 
b) Contribucions especials. 
c) Impostos. 
d) Preus públics. 

 
13. La base imposable de l’IBI és constituïda per: 

 
a) El valor de mercat. 
b) El valor urbanístic. 
c) El valor de la construcció. 
d) El valor cadastral. 

 
14. Segons estableix la Constitució Espanyola, què hauran de presentar les 

entitats locals? 
 
a) Pressupostos solidaris. 
b) Pressupost equilibrat. 
c) Comptes periòdics, i econòmicament desequilibrats. 
d) Comptes parcials.  
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15. Segons la Constitució Espanyola, poden les Corporacions Locals establir i 

exigir tributs? 
 
a) Només quan tinguin atribuïda la competència conforme l’establert a l’article 

143 de la Constitució Espanyola. 
b) No, en cap cas, ja que és una competència exclusiva de l’Estat. 
c) Sí, d’acord amb la Constitució i les Lleis. 
d) Només quan un reglament ho prevegi expressament.  

 
16. Esdevé funcionari de carrera: 

 
a) Qui després de superar un procés selectiu és contractat per l’administració. 
b) Qui després de superar un procés selectiu és nomenat per substituir un 

funcionari. 
c) Qui després de superar un procés selectiu és nomenat i pren 

possessió del càrrec. 
d) Qui després de superar un procés selectiu és nomenat i signa el contracte 

de treball. 
 

17. Indica la resposta FALSA: 
 
a) El personal eventual realitza funcions d’assessorament o confiança. 
b) Al personal eventual se li aplica, en tot allò que sigui adequat a la seva 

condició, el règim general del personal laboral. 
c) El personal eventual cessa quan ho fa el de l’autoritat a qui presta 

assessorament. 
d) La condició de personal eventual no pot constituir mèrit per a l’accés a la 

funció pública. 
 

18. Indica la resposta FALSA: 
 
a) Són interins els funcionaris que ocupen plaça vacant quan no sigui possible 

la seva cobertura per funcionaris de carrera. 
b) Són interins els funcionaris que substitueixen temporalment els titulars de la 

plaça. 
c) Són interins els funcionaris que executen programes de caràcter temporal 

de tres anys.  
d) Són interins els funcionaris que atenen acumulacions de tasques 

durant un termini màxim de 12 mesos. 
 

19. El personal laboral es regeix per: 
 
a) L’Estatut Bàsic de l’empleat públic i el contracte de treball, únicament. 
b) L’Estatut del Treballador, el conveni col·lectiu i L’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic. 
c) L’Estatut Bàsic de l’empleat públic, i l’acord de condicions dels funcionaris. 
d) L’acord de condicions dels funcionaris i L’Estatut del Treballador. 

 
 

20. Els funcionaris de carrera estan vinculats a l’administració per una relació: 
 
a) Regulada pel dret administratiu. 
b) Regulada pel dret privat. 
c) Que es regeix pel dret laboral. 
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d) Professional de caràcter especial. 
 

21. NO es considera empleat públic: 
 
a) El personal eventual. 
b) El personal directiu. 
c) El personal laboral. 
d) El personal funcionari/a. 

 
22. El títol IV de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú, ordena en 

capítols el procediment administratiu d’aquesta manera: 
 
a) Inici, instrucció, ordenació, finalització. 
b) Inici, ordenació, instrucció, resolució. 
c) Inici, ordenació, instrucció, finalització. 
d) Inici, mesures provisionals, finalització. 

 
23. Indica la resposta FALSA: Iniciat el procediment, es poden adoptar mesures 

provisionals: 
 
a) D’ofici o a instància de part. 
b) No és necessari motivar l’adopció de les mesures provisionals. 
c) D'acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat. 
d) Que es considerin oportunes per assegurar l’eficàcia de la resolució que 

pugui recaure.  
 

24. Abans de la iniciació del procediment administratiu es poden adoptar mesures 
provisionals. Aquestes s’hauran de confirmar, modificar o aixecar: 
 
a) Abans del tràmit d’audiència. 
b) En l’acord d’inici del procediment. 
c) En la resolució que posi fi al procediment. 
d) Abans de finalitzar el procediment. 

 
 

25. Els interessats podran presentar al·legacions i aportar documents: 
 
a) Mai. 
b) En qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència. 
c) Abans de la pràctica de la prova. 
d) Només posteriorment a la proposta de resolució. 
 

26. Quin termini s’estableix per a la realització del període de prova? 
 
a) No superior a 15 dies ni inferior a 10 
b) No superior a 30 dies ni inferior a 15 
c) No superior a 20 dies ni inferior a 10 
d) No superior a 30 dies ni inferior a 10 

 
27. El tràmit d’audiència dels interessats es produeix: 

 
a) Immediatament abans de la proposta de resolució. 
b) En qualsevol moment. 
c) Quan l’instructor ho consideri necessari. 
d) Immediatament abans del tràmit d’informació pública. 
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28. Indica la resposta correcta: 
 
a) Si l’administració acorda d’ofici la tramitació simplificada del 

procediment administratiu qualsevol de les persones interessades pot 
oposar-se de forma expressa, la qual cosa determina que s’haurà de 
seguir la tramitació ordinària. 

b) Si l’administració acorda d’ofici la tramitació simplificada del procediment 
administratiu encara que alguna de les persones interessades s’oposi de 
forma expressa s’haurà de seguir la tramitació simplificada. 

c) Si l’administració acorda d’ofici la tramitació simplificada del procediment 
administratiu per falta de complexitat del procediment no s’admet oposició 
de l’interessat/da. 

d) Si l’administració acorda per raons d’interès públic la tramitació simplificada 
del procediment administratiu, encara que alguna de les persones 
interessades s’oposi de forma expressa s’haurà de seguir la tramitació 
simplificada. 
 

29. És exigible la prestació de serveis de transport col·lectiu urbà de viatgers en els 
municipis de població superior a: 
 
a) 70.000 habitants 
b) 50.000 habitants 
c) 20.000 habitants 
d) 25.000 habitants 

 
30. L’Ajuntament de Manresa, que té 25 regidors, quants membres pot tenir com a 

màxim la Junta de Govern local? 
 
a) 5 
b) 7 
c) 9 
d) 10  

 
31. Són elements del municipi: 

 
a) El territori, la població i l’organització. 
b) El territori, l’Ajuntament i el Ple. 
c) El territori, el Ple i la Junta de Govern Local. 
d) La població, l’organització i l’Alcalde. 

 
32. El municipi NO exercirà com a competència pròpia: 

 
a) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. 
b) Subministrament d’aigua potable a domicili. 
c) Administració de Justícia. 
d) Cementiris i activitats funeràries.  

 
33. NO és una competència de l’Alcalde: 

 
a) L’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació. 
b) L’aprovació del Reglament Orgànic i de les Ordenances. 
c) Dictar Bans. 
d) Exercir la prefectura de la Policia Local.  

 



7 
 

 
34. És competència del Ple: 

 
a) El Control i la fiscalització dels òrgans de govern. 
b) Representar l’Ajuntament. 
c) Nomenar i cessar els Tinents d’Alcalde. 
d) Exercir la direcció del personal al servei de l’Administració Local. 

 
35. L’organització municipal respon a les següents regles: 

 
a) L’alcalde, els tinents d’alcalde i el Ple existeixen en tots els 

Ajuntaments. 
b) L’alcalde, la Junta de Govern i el Ple existeixen en tots els Ajuntaments. 
c) L’Alcalde, les comissions informatives i el Ple existeixen en tots els 

Ajuntaments. 
d) L’Alcalde i la Junta de Govern existeixen en tots els Ajuntaments. 

 

36. La comissió especial de comptes és un òrgan: 
 
a) Necessari. 
b) Complementari, i per tant, facultatiu. 
c) Voluntari. 
d) Decisori. 

 
37. En tots els municipis s’haurà de prestar, en tot cas, el servei següent: 

 
a) Protecció civil. 
b) Atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. 
c) Medi ambient urbà. 
d) Accés als nuclis de població i pavimentació de la via pública. 

 
38. La representació de l’Ajuntament correspon: 

 
a) L’Alcalde/ssa. 
b) El Ple. 
c) La Junta de Govern Local. 
d) Tots els regidors i regidores. 

 
39. La iniciativa legislativa és una funció que correspon:  

 
a) Al Congrés dels Diputats. 
b) Al poder judicial . 
c) A l’Administració Pública. 
d) A la corona. 

 
40. Qui dirigeix i coordina les funcions dels altres membres del govern, sense 

perjudici de la competència i responsabilitat directa d’aquests en la seva 
gestió? 
 
a) El President del Govern. 
b) El President del Congrés. 
c) El Ministre competent. 
d) El Consell de Ministres. 
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41. El nomenament de Jutges i Magistrats correspon a: 
 
a) El Rei. 
b) El Senat. 
c) El President del Govern. 
d) El Consell General del Poder Judicial. 
 

42. Quina és FALSA: 
 
a) L’Audiència Nacional té jurisdicció a tot l’Estat Espanyol. 
b) Els Jutjats contenciosos administratius tenen jurisdicció a tota la província i 

seu a la capital de la mateixa. 
c) Els Jutjats de Pau existeixen en aquells municipis en que no hi ha un jutjat 

de primera instància i instrucció. 
d) El Tribunal Suprem és l’òrgan judicial superior de la Comunitat 

Autònoma. 
 

 
43. L’Administració de l’Estat: 

a) Desenvolupa funcions executives de caràcter administratiu sota la 
direcció del Govern. 
b) Desenvolupa funcions legislatives de caràcter administratiu sota la direcció 
del Parlament. 
c) Desenvolupa funcions judicials de caràcter administratiu sota la direcció del 
Govern. 
d) Desenvolupa funcions executives de caràcter administratiu sota la direcció 
del Parlament. 

 

44. Indica la resposta FALSA: 

a) En funció del principi d’independència els jutges i magistrats tenen plena 
sobirania per exercir la seva funció, d’acord amb les lleis. 
b) En funció del principi d’independència els jutges i magistrats no estan 
sotmesos a altre cosa que la Llei i el Dret. 
c) En funció del principi d’independència els jutges i magistrats poden 
aplicar arbitràriament les normes. 
d) En funció del principi d’independència els jutges i magistrats decidiran sense 
influències, pressions, amenaces o intromissions il·legítimes de cap tipus. 

 

45. Els Estatuts d’Autonomia tenen naturalesa de: 
 
a) Reglament. 
b) Llei ordinària. 
c) Llei orgànica. 
d) Text refós. 

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

 
a) Drets, deures i principis rectors. 
b) La corona. 
c) Les institucions pròpies. 
d) El poder judicial a Catalunya. 
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47. Quina és FALSA d’acord amb el marc polític que estableix l’Estatut 
d’Autonomia en l’article 3: 
 
a) Les relacions de la Generalitat amb l’Estat es fonamenten en el principi de 
lleialtat institucional mútua. 
b) Les relacions de la Generalitat amb l’Estat es fonamenten en el principi 
d’autonomia. 
c) Les relacions de la Generalitat amb l’Estat es fonamenten en el principi 
de corresponsabilitat. 
d) Les relacions de la Generalitat amb l’Estat es fonamenten en el principi de 
bilateralitat i multilateralitat. 

 

48. Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, La Generalitat està  integrada: 
 
a) Pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern i les altres 
institucions que estableix el capítol V del títol II.  
b) Pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern i el Defensor del 
Poble. 
c) Pel President de la Generalitat, el Govern i les altres institucions que 
estableix el capítol V del títol II.  
d) Pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern i el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 

 

49. Indica la resposta FALSA: 

a) L’Estatut d’Autonomia es configura com la norma constitutiva i institucional 
de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
b) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya no resta sotmesa a cap altre límit que no 
sigui el respecte a la Constitució. 
c) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya és la norma que conté els aspectes 
fonamentals de la regulació del sistema polític i jurídic de Catalunya. 
d) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estructura la seva organització 
territorial bàsica en municipis i comarques.  

 

50. Quin òrgan ha modificat el contingut de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? 

a) El Tribunal Constitucional. 
b) El Síndic de greuges. 
c) El Tribunal Suprem. 
d) El Defensor del Poble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 

 
PREGUNTES DE RESERVA 

 

1. Són empleats públics: 
 
a) Els qui exerceixen funcions retribuïdes a les administracions 

públiques al servei dels interessos generals. 
b) Els qui exerceixen funcions retribuïdes o no retribuïdes a les 

administracions públiques al servei dels interessos generals. 
c) Els qui exerceixen funcions retribuïdes a les administracions públiques o 

privades al servei dels interessos generals. 
d) Els qui exerceixen funcions retribuïdes o no retribuïdes a les 

administracions públiques al servei dels interessos públics. 

 

2. L’inici d’ofici del procediment administratiu implica que el procediment l’inicia: 
 
a) L’interessat 
b) L’òrgan competent 
c) L’instructor 
d) L’Alcalde 

 

3. Indica la resposta FALSA: 
 

a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya regula les competències exclusives de la 
Generalitat. 

b) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya regula les competències compartides de 
la Generalitat amb l’Estat. 

c) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya regula les competències executives de la 
Generalitat. 

d) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya regula les competències exclusives 
de l’Estat. 

 

4. L’ensenyament bàsic, segons s’estableix a la Constitució espanyola, és: 
 

a) Obligatori i integral 
b) Gratuït 
c) Obligatori i gratuït 
d) Obligatori, gratuït i integral 

 

5. Com s’anomena el tribut, el fet imposable del qual consisteix en l’obtenció, per 
part de l’obligat tributari d’un benefici o d’un augment de valor dels béns a 
conseqüència d’una actuació pública: 
 

a) Taxa 
b) Contribució especial 
c) Impost 
d) Preu públic 

 


