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1. El govern i l’administració dels municipis de règim comú corresponen:
a.
b.
c.
d.

Als regidors i regidores.
Només a l’Alcalde/essa.
A l’Ajuntament format per l’Alcalde/essa i els/les regidors/es
Depèn de cada municipi.

2. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans
electrònics amb les administracions públiques:
a. Les persones físiques.
b. Tant les persones físiques com les persones jurídiques
c. Els qui exerceixen una activitat professional per a la qual es requereixi la
col·legiació obligatòria.
d. Qui determini l’Administració.
3. Quan s’ha interposat un recurs d’alçada, el termini màxim per resoldre i notificar,
és de:
a.
b.
c.
d.

1 mes.
2 mesos.
3 mesos.
4 mesos.

4. El termini per a la interposició del recurs de reposició, si l’acte és exprés, és de:
a.
b.
c.
d.

15 dies naturals
15 dies hàbils
1 mes
30 dies hàbils

5. Cal motivar la sol·licitud d’accés a la informació pública perquè aquesta sigui
admesa per l’Administració?
a.
b.
c.
d.

No cal motivar.
Sí, sempre s’ha de motivar.
Depèn de la matèria.
L’Administració podrà requerir que es motivi quan ella ho decideixi.

6. La forma dels actes administratius:
a.
b.
c.
d.

Es produirà per escrit a través de mitjans electrònics.
S’ha de produir per escrit a través de mitjans no electrònics.
Es produirà per la forma que sigui més eficient.
Dependrà de la voluntat de l’òrgan administratiu.

7. Quin d’aquests actes no és nul de ple dret?
a. L’acte administratiu mancat dels requisits formals indispensables per assolir
el seu fi, o que doni lloc a la indefensió de les persones.
b. Els dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria.
c. Els dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó del territori.
d. Els que tinguin un contingut impossible.
8. L’acte administratiu que incorri en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic,
inclosa la desviació de poder, és:
a.
b.
c.
d.

Anul·lable.
Irregular.
Constitueix un error material.
Nul de ple dret.

9. La competència local en matèria tributària es desenvolupa per mitjà de:
a.
b.
c.
d.

Lleis.
Decrets.
Ordenances.
Edictes.

10. Aquells ingressos de naturalesa tributària que tenen la seva base en l’obtenció
per part del subjecte passiu d’un benefici com a conseqüència de l’ampliació de
serveis públics es denominen:
a.
b.
c.
d.

Taxes.
Preus públics.
Contribucions especials.
Impostos.

11. Quin d’aquests impostos municipals no és de recaptació obligatòria en els
Ajuntaments.
a.
b.
c.
d.

L’impost de béns immobles.
L’impost sobre les activitats econòmiques.
L’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
L’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana.

12. L’òrgan competent per aprovar el pressupost anual és:
a.
b.
c.
d.

El Ple de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local.
No és necessari aprovar els pressupostos de cada exercici.
L’Alcaldia-Presidència.

13. Els estats de despeses del pressupost municipal es classifiquen:
a. Obligatòriament per programes, per categories econòmiques i per unitats
orgàniques
b. Obligatòriament per programes i per categories econòmiques i optativament
per unitats orgàniques
c. Obligatòriament per programes i optativament per categories econòmiques i
unitats orgàniques
d. Obligatòriament per categories econòmiques i optativament per programes i
unitats orgàniques.
14. El termini d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial del pressupost
municipal és de:
a.
b.
c.
d.

30 dies hàbils
30 dies naturals
15 dies hàbils
15 dies naturals

15. El pressupost de l’ens local és format per:
a.
b.
c.
d.

L’interventor o la interventora
El/La regidor/a d’hisenda
La comissió especial de comptes
El/La presidenta

16. El compromís de despesa correspon al document comptable:
a.
b.
c.
d.

A
O
P
D

17. Els òrgans de selecció:
a.
b.
c.
d.

Sempre seran col·legiats.
Sempre tindran dos membres.
Poden ser individuals.
Poden tenir, com a màxim, deu membres.

18. Són requisits generals per poder participar en els processos selectius:
a.
b.
c.
d.

Tenir la nacionalitat espanyola sempre i en tot cas.
Posseir la titulació exigida
Tenir complerts els 18 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.
Totes les respostes anteriors són incorrectes.

19. Indiqui la resposta correcta. En matèria de responsabilitat patrimonial, tot cas, el
dany al·legat haurà de ser:
a.
b.
c.
d.

Efectiu.
Avaluable econòmicament.
Individualitzat en relació amb una persona o un grup de persones.
Totes les respostes anteriors són correctes.

20. El silenci administratiu és de caràcter estimatori en el cas de:
a.
b.
c.
d.

Procediment de responsabilitat patrimonial.
Procés de revisió d’actes nuls.
Sol·licitud d’autorització per l’ús de l’espai públic.
Interposició d’un recurs d’alçada contra la desestimació per silenci
administratiu d'una sol·licitud no resolta expressament en el termini establert
per la normativa aplicable.

21. Els terminis expressats en hores, segons la Llei 39/2015, es computaran:
a. Els terminis expressats en hores es comptaran d’hora en hora.
b. D’hora en hora i de minut en minut, des de l’hora i minut en què tingui lloc la
notificació o publicació de l’acte.
c. Podran tenir una durada superior a vint-i-quatre hores.
d. Totes les respostes anteriors són correctes.
22. Les bases que regulin la concessió de les subvencions:
a. Han d’incloure el termini per a l’atorgament, que no ha d’excedir d’un mes
des de la sol·licitud.
b. Les ha d’aprovar el ple de la corporació en el cas dels organismes
autònoms.
c. S’han de sotmetre a informació pública com a mínim per un termini de 20
dies i s’han de publicar en el BOP i en el tauler d’anuncis de la corporació.
d. Han d’incloure el termini per l’atorgament, i la manca de resolució dins del
termini produeix efectes estimatoris.

23. Què exigeix un pla d’igualtat?
a.
b.
c.
d.

Planificació i la posada en marxa d’actuacions concretes cap a la Igualtat.
Només la voluntat dels departaments d’aconseguir la igualtat.
No hi ha exigències concretes, només recomanacions.
El que disposi el responsable del Pla d’igualtat.

24. Una de les finalitats de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, és eliminar les discriminacions, les desigualtats i la
invisibilitat, generades pel caràcter de la societat:
a.
b.
c.
d.

Patriarcal.
Masclista.
Tradicional.
Dominant.

25. D’acord amb l’article 9.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades i garantia dels drets digitals, són dades amb una categoria
especial de protecció:
a.
b.
c.
d.

Les dades referents als estudis educatius.
Les dades referent a les dades de naixement.
Les dades referides a religió.
Qualsevol dada ha ser especialment protegida.

PREGUNTES ADDICIONALS DE RESERVA
Les preguntes addicionals de reserva s’utilitzaran en cas que s’anul·li alguna pregunta, i es
convalidaran successivament segons l’ordre en que es presenten en aquest qüestionari
26. D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, quin d’aquests no és un principi de
protecció de dades?
a.
b.
c.
d.

Exactitud de les dades.
Transparència i informació.
Consentiment dels menors d’edat.
Deure de confidencialitat.

27. D’acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, el principi d’igualtat de tracte entre dones i homes suposa...
a. L’absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i,
especialment, les derivades de la maternitat.
b. L’absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i,
especialment, les derivades de la maternitat, i l’assumpció d’obligacions
familiars.
c. L’absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i,
especialment, les derivades de la maternitat, l’assumpció d’obligacions
familiars i l’estat civil.
d. L’absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i,
especialment, les derivades de la maternitat, l’assumpció d’obligacions
familiars, l’estat civil i les derivades del món laboral.
28. D’acord amb l’article 1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscos laborals, la normativa sobre prevenció de riscos laborals
a. Està constituïda per aquesta llei, les seves disposicions de desenvolupament
i complementàries i la resta de normes, legals o convencionals, que
continguin prescripcions relatives a l’adopció de mesures preventives en
l’àmbit laboral o susceptibles de produir-les en aquest àmbit.
b. Està constituïda per aquesta llei, les seves disposicions de desenvolupament
i complementàries.
c. Està constituïda per aquesta llei, les seves disposicions de desenvolupament
i complementàries i la resta de normes, legals o convencionals, que
continguin prescripcions relatives a l’adopció de mesures preventives en
l’àmbit laboral.
d. Està constituïda per aquesta llei, les seves disposicions de desenvolupament
i complementàries i la resta de normes, legals o convencionals, que
continguin prescripcions relatives a l’adopció de mesures preventives en
l’àmbit laboral o susceptibles de produir-les en aquest àmbit, sempre que
afecti a persones treballadores.
29. D’acord amb la regulació aplicable, la jornada laboral del personal funcionari
serà de:
a. Trenta-cinc hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual.
b. Trenta-set hores i mitja setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput
anual.
c. Trenta-vuit hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual.
d. Quaranta hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual.

30. Els ens locals han de dissenyar i aplicar polítiques destinades a eradicar les
desigualtats i les explotacions de les dones en tots els àmbits locals:
a.
b.
c.
d.

No, aquesta funció no pertoca mai als ens locals.
Sí, és una de les funcions dels ens locals d’acord amb la Llei 17/2015.
Es pot fer, si els ens locals tenen la voluntat per a fer-ho.
Només ho pot fer el Síndic de Greuges.

