
INICIALS DEL NOM: 

 
Darrers tres números DNI i lletra: 

 
 
CONSISTIRÀ EN  CONTESTAR 30 PREGUNTES TIPUS TEST AMB 

QUATRE RESPOSTES POSSIBLES CADASCUNA I DESCOMPTE DE 
PUNTS EN CAS D’ERROR. LES  PREGUNTES ESTARAN RELACIONADES 

AMB EL CONTINGUT DEL TEMARI DE L’ANNEX 2 DE LES BASES. 
 
ES PUNTUARÀ DE 0 A 15 PUNTS I PER SUPERAR-LO CALDRÀ OBTENIR 

UNA PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 7´5 PUNTS. 
 

CADA RESPOSTA ENCERTADA VAL 0’50 PUNTS I CADA RESPOSTA 
INCORRECTA RESTA 0’25 PUNTS. LES RESPOSTES EN BLANC NI 
SUMEN NI RESTEN PUNTS. 

 
 

TERMINI PER FER LA PROVA SÓN MÀXIM  1 HORA. 

 
 

1.- Hem de posar un peu de recurs quan elaborem? 
 

a) Una resolució 
b) Una diligència 
c) Un certificat 

d) Una notificació 
 

 
2.-  l’Alcalde dóna el vistiplau quan s’expedeix: 
 

a) Un acord de Ple 
b) Un certificat 

c) Un decret 
d) Un ofici 

 

3.- Quina de les següents potestats no pot ser exercida pels 
ajuntaments? 

 
a) La potestat reglamentària 
b) La potestat sancionadora 

c) La potestat expropiatòria 
d) La potestat legislativa 

 
4.- Assenyala quina de les següents respostes no és un dret de les 
persones en les seves relacions amb les administracions públiques: 

 
a) A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les 

administracions públiques 
b) A l’accés a la informació pública, sense cap mena de limitació 

c) A la protecció de dades de caràcter personal 
d) A obtenir i usar els mitjans d’identificació i firma electrònica 



5.- Es consideren interessats en el procediment administratiu: 

 
a) Els que ho promouen com a titulars de drets o interessos legítims 

individuals o col·lectius 
b) Els que no han iniciat el procediment però tenen drets que puguin resultar 
afectats 

c) Els que tenen interessos legítims, individuals o col·lectius, puguin resultar 
afectats per la resolució i es personi en el procediment abans de la resolució 

d) Totes les anteriors 
 
6.- Quan es considera que una notificació electrònica està practicada? 

 
a) Quan hagi tingut accés al seu contingut 

b) Quan hagi obert el missatge d’avís del correu electrònic 
c) Un cop l’hagi descarregat 
d) Un cop l’hagi llegida 

 
7.- El recurs de reposició contra els actes que no esgoten la via 

administrativa és: 
a) Ordinari 

b) Extraordinari 
c) Especial 
d) Inexistent 

 
8.- Si una sol·licitud d’iniciació d’un procediment no reuneix els 

requisits exigits per la legislació específica aplicable: 
 
a) L’administració dictarà resolució desestimant la sol·licitud 

b) Es donarà per desistida la sol·licitud, prèvia resolució que haurà d’esser 
notificada 

c) Es requerirà a l’interessat perquè, en un termini de deu dies, repari la falta 
o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es 
considera que desisteix de la seva petició 

d) Es requerirà a l’interessat perquè, en un termini de deu dies, repari la falta 
o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es 

considerarà desestimada la seva petició 
 
9.- El municipi és: 

 
a) L’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’estat, juntament amb 

les vegueries 
b) L’entitat especial local bàsica de l’organització territorial de l’estat 
c) L’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’estat 

d) L’entitat local bàsica de l’organització territorial de les Diputacions 
provincials i dels Consells Comarcals 

 
 
 

 
 

 
 



10.- En el padró d’habitants no hi ha de constar, respecte d’un veí el 

seu: 
 

a) Sexe 
b) Domicili habitual 
c) Lloc de naixement 

d) Ha de figurar-hi tot el detallat anteriorment 
 

11.- Amb caràcter general, la Junta de Govern local existeix en tots 
els municipis amb població superior a: 
 

a) 500 habitants 
b) 1.000 habitants 

c) 3.000 habitants 
d) 5.000 habitants 
 

12.- Quan s’adquireix la condició de veí: 
 

a) A l’inscriure’s al padró d’habitants 
b) Amb la residència 

c) A l’inscriure’s al registre civil 
d) A l’adquirir la nacionalitat espanyola 
 

 
13.- Les variacions padronals amb l’INE s’actualitzen: 

 
a) Mensualment 
b) Semestralment 

c) Diariament 
d) Quatrimestralment 

 
 
14.- Les sessions del Ple poden ser: 

 
a) Ordinàries 

b) Extraordinàries 
c) Extraordinàries de caràcter urgent 
d) Totes són correctes 

 
15.- La convocatòria d’una sessió ordinària de la Junta de Govern s’ha 

de fer: 
 
a) Amb una antelació mínima d’un dia hàbil 

b) Amb una antelació mínima de 24 hores 
c) Amb una antelació mínima de dos dies naturals 

d) Amb una antelació mínima de dos dies hàbils 
 
 

 
 

 
 



16.- Tenen caràcter públic les sessions de: 

 
a) De la Junta de Govern Local 

b) Del Ple municipal 
c) De la Junta de Govern Local i les del Ple municipal 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 
17.- Per estar obligat a indemnitzar és necessari que el dany sigui: 

a) Efectiu 
b) Avaluable econòmicament 
c) Individualitzat 

d) Totes són correctes 
 

18.- Quan prescriuen les sancions imposades per faltes greus: 
 
a) Dos anys 

b) Un any 
c) Tres anys 

d) Quatre anys 
 

19.- Excepte que una llei específica no estableixi un altre termini, les 
infraccions molt greus prescriuran: 
 

a) Als 5 anys 
b) Als 3 anys 

c) A l’any 
d) Als 6 mesos 
 

20.- Es considera contracte menor: 
 

a) El contracte de subministrament, l’import del qual no superi els 15.000 
IVA exclòs 
b) El contracte de serveis, l’import del qual no superi els 15.000 IVA exclòs 

c) Els contractes d’obres, l’import dels qual no superi els 40.000 IVA exclòs 
d) Totes les respostes anteriors són correctes 

 
21.- L’adquisició d’un bé moble d’import 16.000 € més IVA serà 
tramitat: 

 
a) Un contracte menor de serveis 

b) Un contracte menor de subministrament 
c) Un contracte obert abreujat simplificat 
d) Cap de les anteriors és correcte 

 
22.- En cas que l’adjudicatari no faci entrega del material segons les 

determinacions establertes per l’Ajuntament: 
 
a) Es farà comanda directament al següent licitador 

b) S’incoarà expedient de resolució de contracte 
c) A i B són correctes 

d) Cap resposta és correcte 
 



23.- Quina de les següents matèries requereix un acord per majoria 

simple del Ple? 
 

a) Aprovació de la delimitació del terme municipal 
b) Cessió per qualsevol títol de l’aprofitament dels béns comunals 
c) Alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic 

d) Cap de les matèries anteriors s’adopta per majoria simple 
 

24.- Quin d’aquests documents no ha de formar part de l’expedient 
administratiu, d’acord amb l’article 70.4 de la Llei 39/2015? 
 

a) La sol·licitud 
b) La documentació adjunta a la sol·licitud 

c) El resum de l’estat de tramitació i actuacions que s’han produït en 
l’expedient 
d) La notificació de la resolució 

 
 

 
25.- Les parcel·les propietat de l’Ajuntament, provinents de les 

cessions urbanístiques del 10% d’aprofitament són béns: 
 
a) De caràcter patrimonial 

b) De domini públic 
c) De caràcter comunal 

d) Queda exclosa de la classificació dels béns 
 
26.- En data 2/03/18, s’atorga llicència d’ocupació de via pública 

amb taules i cadires. Els veïns no estan d’acord amb la llicència 
atorgada per considerar que aquesta ocupació els provocarà 

molèsties. Quin és l’òrgan competent per atorgar la llicència? 
 
a) El regidor de la via pública 

b) El plenari municipal 
c) L’alcalde 

d) Cap és correcte 
 
27.- L’atorgament de llicències d’ocupació de via pública és: 

 
a) Una potestat discrecional de l’Administració 

b) És un acte reglat 
c) Està prohibit ocupar la via pública amb taules i cadires 
d) B i C són correctes 

 
28.- Quan la notificació en paper es practica en el domicili de 

l’interessat, si no hi és present, pot fer-se càrrec de la mateixa: 
 
a) qualsevol persona major de 14 anys que es trobi en el domicili i faci constar 

la seva identitat 
b) qualsevol persona major de 16 anys que es trobi en el domicili i faci constar 

la seva identitat 



c) qualsevol persona major de 18 anys que es trobi en el domicili i faci constar 

la seva identitat 
d) qualsevol persona que tingui parentiu amb l’interessat 

 
29.- Quin recurs es pot interposar contra l’acord que resol 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 

 
30.- Els actes administratius: 

 
a) Es presumiran vàlids i produiran efectes a partir del desè dia de la seva 
emissió 

b) Per ser declarats vàlids hauran de ser ratificats per l`òrgan superior 
c) Es presumiran vàlids i produiran efectes des de la data en què es dictin, 

excepte que en el propi acte es disposi una altra cosa 
d) Cap de les respostes anteriors és correcte 

 
 
 

PREGUNTES DE RESERVA: 
 

1.- És causa d’anul·labilitat d’un acte administratiu: 
 
a) Que tingui un contingut impossible 

b) Que s’hagi dictat prescindint totalment i absolutament del procediment 
legalment establert 

c) Quan es produeixi un defecte de forma que doni lloc a la indefensió dels 
interessats 
d) Quan sigui constitutiu d’una infracció penal 

 
 

2.- L’ús privatiu dels béns que suposa transformació del domini públic 
està subjecte a: 
 

a) Prèvia autorització 
b) Simple permís 

c) Concessió  
d) Llicència 
 


