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Dilluns 16 D’abril 2018

MODEL 2

INSTRUCCIONS: Prova de 50 preguntes amb 4 alternatives de resposta. Es puntuarà sobre 5 punts, essent
necessària una puntuació mínima de 2,5 punts per superar-la. Les preguntes sense resposta o amb més d'una
resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una
resposta encertada. Aquest exercici és eliminatori. Temps d'execució: 1 hora, 30 minuts.
1. Sobre els principis ètics dels funcionaris, quina de les afirmacions és certa?:
a) La seva actuació ha de perseguir la satisfacció dels interessos generals dels ciutadans i s’ha de fonamentar en
consideracions objectives orientades cap a la imparcialitat i l’interès comú, al marge de qualsevol altre factor
que expressi posicions personals, familiars, corporatives, clientelars o qualssevol altres que puguin topar amb
aquest principi.
b) Han d’ajustar la seva actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l’Administració en la qual prestin els seus
serveis, i amb els seus superiors, companys, subordinats i amb els ciutadans.
c) La seva conducta s’ha de basar en el respecte dels drets fonamentals i llibertats públiques, i han d’evitar tota
actuació que pugui produir cap discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe,
orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
d) Totes les respostes són correctes
2. 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
3. Els actes impugnables,
a) Són exclusivament els actes resolutoris o definitius.
b) Són exclusivament els actes de tràmit qualificats.
c) Són els actes resolutoris o definitius i els actes de tràmit qualificats.
d) Una persona té dret d’interposar recurs administratiu demanant la nul·litat contra qualsevol acte.
4. El recurs contenciós-administratiu és admissible:
a) Contra les disposicions de caràcter general i els actes expressos i presumptes que posin fi a la via
administrativa.
b) Contra la inactivitat de l’Administració.
c) Contra les actuacions materials de l’Administració que constitueixin via de fet.
d) Totes les respostes són correctes.
5. A l’Ajuntament de Mataró, que té 27 regidors, quants membres com a màxim pot tenir la Junta de Govern
Local?
a) 5
b) 7
c) 9
d) 10
6. El recurs administratiu,
a) És una garantia limitada, per que s’interposen davant de l’Administració i els resol l’Administració.

b) És obligatori interposar-lo prèviament, si es vol recórrer a jutjats i tribunals, quan l’acte contra el qual es vol
actuar no exhaureix la via administrativa.
c) Pot ser extraordinari o d’alçada.
d) Les respostes a i b són certes.
7. Es consideren ingressos de les Hisendes Locals:
a) Els productes d’operacions de crèdit
b) Les subvencions
c) Els productes de les multes i sancions
d) Totes les respostes són correctes
8. 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 circumstàncies següents:
a) L’existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera.
b) La substitució transitòria dels titulars.
c) L’execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a tres anys, ampliable
fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d’aquest Estatut.
d) Totes les anteriors són correctes
9. Quina de les següents afirmacions en relació a la gestió indirecta dels serveis públics és verdadera:
a) A través de la concessió té lloc un traspàs efectiu de la gestió dels serveis públics municipals en favor de
l’empresa privada, a qui es trasllada la responsabilitat de l’activitat.
b) En la concessió, el concessionari assumeix els riscos de la gestió, reté tots els productes d’aquesta i és
remunerat pels propis usuaris del servei, igual que en la gestió interessada.
c) El concert es tracta d’un contracte amb una persona natural o jurídica que realitza prestacions anàlogues a les
que constitueixen el servei públic de què es tracti.
d) El contracte de gestió de serveis públics pot tenir caràcter indefinit
10. La classificació de l’estat de despeses del pressupost en els ens locals respon als criteris següents:
a) Orgànica exclusivament
b) Per la naturalesa econòmica de les despeses i pels òrgans que la realitzen
c) Pels programes públics a què es destinen
d) De manera obligatòria per la classificació funcional i econòmica.
11. L’administració pública segons l’article 103.1 de la constitució espanyola serveix amb els principis:
a) d’eficàcia, jerarquia, autonomia, descentralització i desconcentració, amb submissió plena a la llei i al Dret.
b) d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.
c) de jerarquia, descentralització, desconcentració amb submissió plena a la llei.
d) d’eficàcia, transparència, descentralització, desconcentració amb submissió plena a la llei.
12. Sobre la forma dels actes administratius:
a) Els actes administratius es produiran per escrit a través de mitjans electrònics, a no ser que la seva naturalesa
exigeixi una altre forma més adequada d’expressió i constància.
b) Els actes administratius mai es poden produir per escrit a través de mitjans electrònics.
c) Els actes administratius sempre es produiran per escrit.
d) Els actes administratius no es comunicaran.
13. La revisió d’ofici dels actes en via administrativa,
a) consisteix en la retirada, per l’Administració, d’un acte administratiu anterior mitjançant un altre acte de signe
contrari.
b) Es fa a travès d’un procediment excepcional.
c) Permet a l’Administració declarar la nul·litat dels seus propis actes, sense necessitat d’acudir als tribunals.
d) Totes les respostes són correctes.
14. Quina de les següents afirmacions és certa?:
a) La declaració en què consisteix l’acte administratiu pot ser concurrent i excepcional
b) La declaració en què consisteix l'acte administratiu pot ser tàcita

c) La declaració en què consisteix l'acte administratiu pot ser concurrent
d) La declaració en què consisteix l'acte administratiu pot ser expressa i tàcita
15. El Ple realitzarà les sessions ordinàries en la següent temporalitat:
a) Un cop al mes
b) Un cop al mes, com a mínim
c) Un cop al mes, com a mínim, a excepció del mes d’agost.
d) Dos cops al mes
16. S’entén produïda l’afectació de béns a un ús o servei públic o comunal, sense necessitat de l’acte formal:
a) Per l’adscripció de béns patrimonials durant més de 10 anys a un ús o servei públic.
b) Per l’adscripció de béns patrimonials durant més de 15 anys a un ús o servei públic.
c) Per l’adscripció de béns patrimonials durant més de 20 anys a un ús o servei públic.
d) Per l’adscripció de béns patrimonials durant més de 25 anys a un ús o servei públic.
17. La Constitució espanyola estableix que les lleis orgàniques han de ser aprovades:
a) Per majoria absoluta del Congrés dels Diputats i del Senat en una votació final sobre el conjunt del projecte.
b) Per majoria absoluta del Congrés dels Diputats i del Senat en una votació final sobre el conjunt del projecte, i
per l’assemblea legislativa autonòmica afectada, sempre que així ho acordi el Congrés.
c) Per majoria absoluta del Congrés dels Diputats i del Senat en una votació final sobre el conjunt del projecte, i
per l’assemblea legislativa autonòmica afectada
d) Per majoria absoluta del Congrés dels Diputats en una votació final sobre el conjunt del projecte.
18. El contingut de l'acte administratiu pot estar integrat pels tipus de declaració següent:
a) una declaració de voluntat, de judici, de desig i de coneixement.
b) una declaració de judici i de coneixement
c) una declaració de voluntat, de judici i de coneixement
d) una declaració d’intencions.
19. Quins actes administratius han de ser motivats?:
a) els actes que limitin drets subjectius o interessos legítims
b) els actes que resolguin procediments de revisió d’ofici de disposicions o actes administratius, recursos
administratius i procediments d’arbitratge i els que declarin la seva in admissió
c) els actes que refan proves proposades pels interessats
d) totes les anteriors són certes
20. El principi d’eficàcia a l’Administració pública es refereix a que:
a) les administracions públiques s'han d'organitzar de manera que permetin assolir el compliment d'objectius
b) les administracions públiques s’han d’organitzar de manera que permetin assolir un nivell de qualitat exigible
c) les administracions públiques han de garantir un nivell de relacions entre els òrgans i les administracions
públiques que persegueixin una actuació coherent i orientada a l'objectiu comú.
d) cap de les respostes anteriors és certa
21. Quina de les següents afirmacions sobre els principis de conducta dels empleats públics és certa?:
a) L’acompliment de les tasques corresponents al seu lloc de treball s’ha de fer de manera passiva, complint la
jornada i si cal fora de l’horari establert.
b) Han d’obeir les instruccions i ordres professionals dels superiors, encara que constitueixin una infracció
manifesta de l’ordenament jurídic
c) Han de tractar amb atenció i respecte els ciutadans, els seus superiors i la resta d’empleats públics.
d) Poden d’administrar els recursos i béns públics amb austeritat i utilitzar-los en profit propi o de persones
pròximes.
22. Els empleats públics tenen els drets de caràcter individual següents en correspondència amb la naturalesa
jurídica de la seva relació de servei:
a) A la inamobibilitat en la condició de funcionari de carrera.
b) A l’exercici efectiu de les funcions o tasques pròpies de la seva condició professional i no d’acord amb la
progressió assolida en la seva carrera professional.

c) A la progressió en la carrera professional i promoció interna segons els principis constitucionals d’antiguitat,
mèrit i capacitat.
d) A la formació contínua i a l’actualització permanent dels seus coneixements i capacitats professionals,
preferentment fora de l’horari laboral.
23. Els empleats públics es classifiquen en:
a) Funcionaris de carrera.
b) Funcionaris interins.
c) Personal laboral, ja sigui fix, per temps indefinit o temporal.
d) totes les anteriors són certes
24. En relació a la gestió directa dels serveis públics:
a) L’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, preveu com a úniques
formes de gestió directa, la gestió per la pròpia entitat local i la gestió mitjançant organisme autònom.
b) La gestió directa implica que és la pròpia corporació local amb competències, la que assumeix la
responsabilitat, direcció, gestió i el control del servei.
c) Tant la gestió directa com la gestió indirecta dels serveis públics s’articulen mitjançant un contracte de gestió de
serveis públics.
d) Totes les anteriors són correctes.
25. Són drets en l’àmbit dels serveis socials l’Estatut d’autonomia:
a) Accés en igualtat de condicions a les prestacions de la xarxa de serveis socials
b) Accés i concessió de qualsevol prestació
c) Accés a una renda garantida de ciutadania, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen, per
aquelles persones o famílies que es troben en situació de pobresa
d) a i c són correctes
26. Les despeses de personal es troben incloses:
a) al capítol 1
b) al capítol 2
c) al capítol 3
d) al capítol 4
27. Són béns demanials:
a) Els afectes a l’ús públic i als serveis públics dels ens locals.
b) Els que la llei declari amb aquest caràcter.
c) Els que són propietat de l’ens local i no estan destinats directament a l’ús públic o a l’exercici de cap servei
públic de competència local.
d) Les respostes a) i b) són correctes.
28. Quins són els elements constitutius del municipi?
a) El territori, els seus béns i l’organització
b) El territori, la població i l’organització
c) El territori, l’economia i la població
d) El territori i la població.
29. L’article 110 de l’Estatut d’autonomia, enumera com una de les competències exclusives de la Generalitat
de Catalunya:
a) habitatge
b) joventut
c) polítiques de gènere
d) totes són correctes
30. La Constitució espanyola, recull que els estatuts d’autonomia són:
a) normes jurídiques aprovades sempre unilateralment pels parlaments autonòmics.
b) les constitucions de les comunitats autònomes, per la qual cosa poden preveure normes contràries a la
Constitució espanyola.
c) la norma institucional bàsica de les comunitats autònomes.

d) uns documents polítics de caràcter programàtic.
31. Els funcionaris públics tenen els permisos següents:
a) Per trasllat de domicili sense canvi de residència, de cinc dies.
b) Per exercir funcions sindicals o de representació del personal, en els termes que es determini.
c) Per concórrer a examens parcials i altres proves durant els dies que tinguin lloc
d) Per lactància d'un fill més petit de 2 anys té dre a una hora d'absència de la feina que pot dividir en dues
fraccions. Aquest dret es pot substituir per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la
jornada, o en una hora a l’inici o al final de la jornada, amb la mateixa finalitat. Aquest dret el pot exercir
indistintament l’un o l’altre dels progenitors, en cas que tots dos treballin
32. En qualsevol cas, els recursos amb els que comptin les Hisendes Locals:
a) Han de ser suficients per al compliment de les finalitats de les entitats locals
b) Només s’han de gestionar per les pròpies hisendes locals
c) Han de tenir caràcter tributari
d) Totes les respostes són correctes
33. No es consideren serveis mínims de tots els ajuntaments:
a) L’enllumenat públic.
b) La biblioteca pública.
c) El cementiri.
d) La recollida de residus.
34. El termini per interposar un recurs d’alçada si l’acte és exprés és de:
a) 15 dies
b) 2 mesos
c) 1 mes
d) 3 mesos
35. D'acord amb el text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic, els sistemes de selecció del personal, són,
a) El concurs oposició i l’oposició
b) L’oposició i excepcionalment el concurs oposició
c) El concurs de mèrits i excepcionalment l’oposició.
d) L’oposició, el concurs oposició i excepcionalment el concurs.
36. Les fases del procediment administratiu són:
a) La iniciació que és d’ofici, l’ordenació i la finalització
b) La iniciació que pot ser d’ofici o a instància de part, la instrucció i la finalització
c) la iniciació que pot ser d’ofici o a instància de part, l’ordenació, la instrucció i la finalització
d) La iniciació que és a instància de part, l’ordenació, la instrucció i la finalització
37. Un ajuntament pot procedir a l’adquisició de béns a títol onerós de forma directa?
a) Sí, sempre.
b) Sí, sempre que ho acordi l’alcalde.
c) Sí, sempre i quan ho requereixin les peculiaritats dels béns, les necessitats del servei a satisfer, les limitacions
del mercat immobiliari o es doni una situació de necessitat extrema.
d) Mai.
38. El recurs d’alçada i el de reposició,
a) Es poden interposar en el termini d’un mes, contra resolucions i actes de tràmit que no exhaureixen la via
administrativa.
b) Tots dos són potestatius
c) Són recursos extraordinaris.
d) Totes les respostes són certes.
39. Els pressupostos de les entitats locals constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:

a) Les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que
prevegin liquidar durant l’exercici corresponent, així com de les previsions d’ingressos i despeses de les
societats mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local corresponent.
b) Les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que
prevegin liquidar durant l’exercici corresponent, així com de les previsions d’ingressos i despeses de les
societats mercantils el capital social de les quals pertanyi, com a mínim el 50% a l’entitat local corresponent.
c) Les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i dels drets que prevegin liquidar durant l’exercici
corresponent, així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de
les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local corresponent.
d) Les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, els seus organismes autònoms i les societats
mercantils capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local corresponent , i dels drets que
prevegin liquidar durant l’exercici corresponent.
40. Els drets i deures de l’empleat públic,
a) Es troben regulats al text refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
b) No tots els deures són exigibles a qualsevol treballador de l’Administració, dependrà del seu règim jurídic.
c) No tots els drets són inherents a qualsevol treballador de l’Administració, dependrà del seu règim jurídic.
d) Les respostes a i c són certes.
41. Quines són les institucions polítiques bàsiques en què s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya
recollides a l’Estatut d’autonomia?
a) Parlament de Catalunya, Presidència, Govern, Síndic de Greuges i Tribunal de Justícia de Catalunya
b) Parlament de Catalunya, Presidència, Govern i Síndic de Greuges
c) Parlament de Catalunya, Govern i ens locals
d) Parlament de Catalunya, Presidència i Govern
42. La Constitució espanyola de 1978 estableix:
a) la sobirania nacional resideix en el poble espanyol.
b) la forma política de l’Estat espanyol és la monarquia parlamentària
c) Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de dret
d) Totes les anteriors són certes.
43. Les Comissions Informatives són òrgans municipals col·legiats:
a) complementaris dels òrgans de govern, creats amb l'objecte que tots els grups municipals tinguin informació i
participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant sense atribucions resolutòries i amb
funcions d’estudi, informe i consulta.
b) complementaris dels òrgans de govern creats amb l'objecte que tots els grups municipals tinguin informació i
participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant amb atribucions resolutòries i amb
funcions d’estudi, informe i consulta.
c) de govern, creats amb l'objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la
política municipal, amb caràcter deliberant sense atribucions resolutòries i amb funcions d’estudi, informe i
consulta.
d) obligatoris en tots els municipis, creats amb l'objecte que tots els grups municipals tinguin informació i
participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant sense atribucions resolutòries i amb
funcions d’estudi, informe i consulta.
44. En relació al pressupost municipal, l’acord provisional d’aprovació correspon:
a) Al Ple per majoria absoluta.
b) Al Ple per majoria simple
c) Correspon a l’Alcalde
d) Cap de les respostes anteriors és correcte
45. En relació als serveis públics locals:
a) Hi ha una llista tancada de serveis públics locals que contribueixen a satisfer les necessitats i les aspiracions de
les comunitats de veïns.
b) La normativa d’aplicació no preveu un mínim de serveis públics que els municipis estan obligats a prestar.
c) Els municipis, en funció de llur grandària poblacional, estan obligats a la prestació, de forma individual o en
associació amb altres municipis, d’alguns serveis.

d) Els municipis no tenen capacitat per fixar estàndards propis en la prestació dels seus serveis.
46. Segons el Reglament Orgànic Municipal (ROM) és un Òrgan complementari de govern municipal:
a) la Junta de Portaveus
b) la Junta de Govern
c) la Comissió Informativa
d) a i c són certes
47. Les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la
salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i de les administracions públiques correspon exclusivament
a:
a) els agents socials
b) els funcionaris públics
c) el personal laboral fix
d) els sindicats
48. Quin és el termini per interposar un recurs de reposició contra un acte presumpte?
a) Un mes.
b) Dos mesos.
c) Sis mesos.
d) No hi ha termini.
49. Qui nomena i separa els membres de la Junta de Govern Local?
a) El Ple per majoria simple
b) El Ple per majoria absoluta
c) L’Alcalde
d) Els grups municipals
50. Quina de les següents afirmacions NO és certa?:
a) La motivació és l'exteriorització de les raons per les quals l'Administració ha dictat un acte administratiu
determinat
b) La potestat administrativa exercida en l'acte ha d'ésser diferent de la potestat reglamentària
c) Els actes resolutoris o definitius són els actes decideixen la forma de l'assumpte
d) Els actes poden ser expressos , tàcits i presumptes

Preguntes de reserva

51.- Tenen les entitats locals la possibilitat d’establir i exigir tributs?:
a)
b)
c)
d)

No, és competència exclusiva de l’Estat
Sí, en tot cas
Depenent del tipus de tribut
Només tenen potestat derivada, a través de les ordenances fiscals

52.- Per l’obtenció de serveis o activitats administratives realitzades per l’ens local en concurrència amb el sector
privat, aquell podria exigir el pagament de:
a)
b)
c)
d)

Taxa
Preu públic
Impost
Contribució especial

53.- El tribut exigible per la utilització privativa o aprofitament especial del bé de domini públic és:
a)
b)
c)
d)

Taxa
Impost
Preu públic
Contribució especial

