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CONSISTEIX EN RESPONDRE 40 PREGUNTES TIPUS TEST. CADA RESPOSTA 
ENCERTADA VAL 0’50 PUNTS I CADA RESPOSTA INCORRECTA RESTA 0’25 PUNTS. ES 
PUNTUARÀ ENTRE 0 I 20 PUNTS I CALDRÀ OBTENIR UNA PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 10 
PUNTS EN TOT L’EXERCICI PER SUPERAR-LO. LES RESPOSTES EN BLANC NI SUMEN 
NI RESTEN PUNTS. 
 
TEMPS FER LA PROVA SÓN MÀXIM 60 MINUTS. 
 
 

1r.EXERCICI. PROVA TIPUS TEST (PREGUNTES 
RELACIONADES AMB L’ANNEX II) 
 

 
1.- Quan un acte presenta un vici que no el fa incórrer en nul·litat absoluta ni en 
anul·labilitat, es produeix: 
 

a) La nul·litat relativa 
b) La nul·litat informal 
c) La irregularitat 
d) La anul·labilitat relativa 

 
2.- En virtut de quin Principi General del Dret no podran sancionar-se els fets que 
ho hagin estat penalment o administrativament, en els casos en que s’aprecii 
identitat de subjecte, fets i fonaments: 
 

a) Del principi de legalitat 
b) Del principi d’igualtat 
c) Del principi de proporcionalitat 
d) Del principi de non bis in ídem 

 
3.- Les infraccions i sancions prescriuran segons el que disposin les lleis que les 
estableixen. Si aquestes no fixen els terminis de prescripció, les infraccions molt 
greus prescriuen: 
 

a) Als cinc anys 
b) Als tres anys 
c) Als sis mesos 
d) A l’any 

 
4.- Per quins principis es regeixen les Administracions Públiques en les seves 
actuacions? 
 

a) Únicament interès públic  
b) Eficiència i servei als ciutadans 
c) Únicament legalitat 
d) Únicament economia 
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5.- Excepte que una disposició o el compliment de la resta de terminis del 
procediment permeti o exigeixi un altre termini major o menor, els informes 
s’evacuaran en el termini, 
 

a) deu dies 
b) quinze dies 
c) no més de quinze dies ni menys de deu 
d) no més de vint dies ni menys de quinze 
 

6.-Que una persona jurídica es comuniqui amb les Administracions 
Públiques per mitjans electrònics és: 

a) Un deure  
b) Un dret de les Administracions Públiques 
c) Una obligació 
d) Potestatiu 

 
7.- Segons l’actual cartipàs municipal, el departament d’arxiu municipal es 
troba inclòs a: 

a) Àrea d’Alcaldia 
b) Àrea de serveis interns 
c) Àrea de territori, sostenibilitat i gestió de l’espai urbà 
d) Àrea d’educació i drets de ciutadania 

 

8.- La Societat d’economia mixta en la que l’Administració participi és una 
forma de prestació dels servies públics en forma de: 

a) gestió indirecte 
b) gestió directe 
c) gestió per la pròpia entitat local 
d) gestió de societat mercantil local 

 

9.- Citar les modificacions pressupostàries que poden NO ser competència 
de  Ple. 

a) transferències de crèdit entre partides de la mateixa àrea de despesa 
b) baixes per anul·lació 
c) crèdit extraordinari 
d) suplement de crèdit 
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10.- Els estrangers residents en un municipi i inscrits en el Padró Muncipal 
d’habitants de conformitat amb el que estableix la llei 4/1996 
s’anomenaran: 

a) domiciliats 
b) veïns 
c) residents 
d) transeünts 

 

11.- És un impost de caràcter potestatiu: 

a) L’IBI 
b) Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
c) IAE 
d) Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 

12.- Quin mitjà d’execució forçosa s’utilitza, fonamentalment, en matèria 
tributària o fiscal? 

a) constrenyiment sobre el patrimoni 
b) multa coercitiva 
c) compulsió sobre el patrimoni 
d) execució subsidiària 

 

13.- Entre les competències de l’Alcalde de l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, no es troba: 

 

a) Dictar bans 
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar el serveis i obres municipals 
c) Aprovar l’oferta pública de treball 
d) Aprovar inicialment del planejament general 

 

14.- Per quina d’aquestes activitats pot l’Ajuntament cobrar taxa: 

a) per neteja viària 
b) per la seguretat ciutadana 
c) per l’enllumenat públic 
d) per la prestació del servei de clavegueram  

 

15.- Indiqueu quina d’aquestes no és una situació administrativa dels 
funcionaris de carrera: 

a) servei actiu 
b) excedència 
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c) vacances 
d) suspensió de funcions 

 

16.-  Poden prestar-se per gestió indirecte els serveis que impliquin exercici 
d’autoritat inherent als poders públics? 

a) no, en cap cas 
b) si, en qualsevol moment 
c) depèn dels supòsits 
d) cap de les respostes anteriors és correcte 
 

17.- Segons el que estableix la llei 39/2015, de Procediment administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, tota notificació haurà de ser 
cursada: 

a) en el termini de 10 dies a partir del dia següent al de la data en que 
s’hagi dictat l’acte 
b) en el termini de 10 dies a partir de la data en que s’hagi dictat l’acte  
c) en el termini de 15 dies a partir de la data en que s’hagi dictat l’acte  
d) en el termini de 15 dies a partir del dia següent al de la data en que 
s’hagi dictat l’acte 

 

18.-  En els procediment de responsabilitat patrimonial, a partir de quina 
quantia és preceptiu sol·licitar informe a la Comissió Jurídica Assessora: 

a) 40.000€ 
b) 50.000€ 
c) 60.000€ 
d) 100.000€ 

 
 
19.- Per aprovar inicialment el POUM d’un Ajuntament, es requereix el 
següent quòrum en la sessió del Ple en que es debati: 

a) majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació 
b) dos terços del nombre legal de membres de la Corporació 
c) tres cinquenes parts del nombre legal de membres de la Corporació 
d) majoria simple dels presents 

 

20.- Assenyala per quina d’aquestes actuacions no es requereix l’ús 
obligatòria de la signatura 
 

a) formular una sol. Licitud 
b) presentar una declaració responsable 
c) aportar documentació complementaria en l’expedient 
d) interposar un recurs. 
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21.- Per la realització d’una obra municipal d’import 30.000€ (IVA Inclòs) es 
tramitarà: 

a) un contracte menor d’obra 
b) un contracte menor mixt d’obra i subministrament 
c) un contracte obert abreujat simplificat 
d) cap de les anteriors es correcte 

 

22.- S’entendrà per valor estimat del contracte: 
 

a) l’import total inclòs l’IVA 
b) l’import total exclòs l’IVA 
c) import corresponent a una anualitat del contracte 
d) cap de les anteriors és correcte 

 

23.-  S’ha d’acompanyar com annex al Pressupost General d’una corporació 
el/els: 

a) Pressupostos dels Organismes autònoms dependents de la mateixa 
b) Estat de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils de 

capital íntegre de l’entitat 
c) Estat de consolidació del Pressupost de la pròpia entitat amb el de tots 

del pressupostos i estat de previsió dels seus Organismes Autònoms i 
societats mercantils. 

d) Les respostes a) i b) son correctes. 
 

24.- La biblioteca municipal del municipi és un bé: 

a) De caràcter patrimonial 
b) De domini públic 
c) De caràcter comunal 
d) Cap de les anteriors és correcte 

 

25.- L’ús privatiu del béns de domini públic que no suposa una 
transformació del mateix, requereix: 

a) Prèvia autorització 
b) Simple permís 
c) Concessió 
d) Llicència 
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26.-La comprovació de l’inventari de béns d’una entitat local és: 

a) Anual 
b) Semetral 
c) En cada renovació de la corporació 
d) Cada vegada que canvia el president 

 

27.- El sistema general d’alienació d’un bé de domini públic és: 

a) Concessió 
b) Permuta 
c) Subhasta 
d) Cap de les anteriors és correcte 

 
28.- La determinació de les retribucions dels regidors de la Corporació 
s’acorda per: 

a) Alcalde o President 
b) Per la Junta de Govern Local 
c) El Ple, en sessió extraordinària 
d) Cap de les anteriors és correcte 

 

29.- Els assumptes urgents que es vulgui sotmetre a aprovació del Plenari 
municipal es podran incloure: 

a) Quan es tracti d’un Ple Ordinari 
b) Quan es tracti d’un Ple extraordinari 
c) Quan es tracti d’un Ple extraordinari i urgent 
d) Mai es poden incloure assumptes urgents  

 

30.- L’adjudicació d’un contracte a una persona que estigui incursa en una 
causa de prohibició de contractar: 

a) No comporta per sí mateixa la nul·litat del contracte 
b) Provoca una irregularitat 
c) No ha de perjudicar a la persona 
d) Suposa al seva nul·litat absoluta 

 

31.- En cas de matrimoni, el treballador té dret a un permís de : 

a) 15 dies a comptar a partir de la data de celebració del matrimoni 
b) 15 dies dintre de l’anualitat de la celebració del matrimoni 
c) 20 dies a comptar a partir de la data de celebració del matrimoni 
d) 20 dies dintre de l’anualitat de la celebració del matrimoni 
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32.- El funcionari que sigui escollit alcalde amb dedicació exclusiva en una 
altra administració quedarà en situació de: 

a) Servei actiu 
b) Excedència forçosa 
c) Serveis especials 
d) Suspensió 

 

33.- El reconeixement de compatibilitat a un funcionari per exercir un 
treball fora de l’Administració: 

a) No és necessari 
b) És necessari i previ a aquest treball 
c) És necessari i posterior a aquest treball 
d) Només es dona per activitats privades 

 
 

34.- Quan podran els administrats conèixer l’estat de tramitació dels 
procediments en els que tinguin la condició d’interessats? 

a) Només en la fase d’instrucció 
b) Únicament en la fase d’al·legacions 
c) Només a la fase de prova 
d) En qualsevol moment 

 

35.- Quina de les següents és una forma de finalització anormal del 
procediment: 

a) La renuncia al dret en que es fonamenta la sol·licitud 
b) La declaració de caducitat 
c) El desistiment 
d) Totes les respostes son correctes 

 

36.- Quin és el termini en el que s’ha de notificar una resolució expressa: 

a) 15 dies 
b) 20 dies 
c) Un mes 
d) El fixat per la norma reguladora del corresponent procediment 

 

37.- Quin recurs es pot interposar contra l’acord que resol sobre l’ampliació 
de terminis? 

a) Recurs d’alçada 
b) Cap recurs 
c) Recurs extraordinari de revisió 
d) Recurs de reposició, en el termini d’un mes 
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38.- La notificació d’un acte administratiu: 

a) suspèn la seva eficàcia fins que s’efectuï tractant-se d’actes generals 
b) no impedeix la seva executivitat una vegada efectuada 
c) suspèn la seva eficàcia una vegada realitzada 
d) ha de fer-se en tot tipus d’actes 

 
 

39.- Els defectes formals en un acte, segons reconeix expressament la llei: 

a) el vicien de nul·litat absoluta 
b) el vicien en anul·labilitat, en tot cas 
c) poden donar lloc a nul·litat absoluta si produeixen indefensió 
d) poden donar lloc a la anul·labilitat en aquest cas 

 

40.- Quin és l’instrument bàsic i general de gestió de documents públics per 
donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència: 

a) la seu electrònica 
b) el portal d’internet 
c) el portal de la transparència 
d) la carpeta ciutadana 
 

 

PREGUNTES DE REVERVA: 

 

1.- d’acord amb l’article 112LPACAP, es pot interposar un recurs 
administratiu: 

a) contra les resolucions definitives  
b) contra els actes de tràmit que determinin la impossibilitat de 
continuar  el procediment 
c) contra els actes que produeixen indefensió 
d) totes les respostes son certes 

 

2.- el Ple és competent per contractar sempre que l’import del contracte 
superi: 

a) El 10% dels recursos ordinaris del pressupost 
b) El Ple no és competent per contractar 
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c) El 20% dels recursos ordinaris del pressupost 
d) El 15% dels recursos ordinaris del pressupost 

 

3.- En quins casos es pot interposar una sanció sense que s’hagi tramitat el 
corresponent procediment? 

a) En casos d’urgent necessitat 
b) En situacions excepcionals, com per exemple, situacions de crisis 

sanitàries o epidèmies 
c) Les respostes a i b son correctes 
d) En cap cas 

 


