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RESPOSTES DEL PRIMER EXERCICI (TEST) DE LA PROVA DE 
CONNEIXEMENTS DELS PROCÉS SELECTIU PER A LA OBERTURA 
D’UNA PLAÇA VACANT DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA,  ARQUITECTE TÈCNIC 
REALITZAT EN DATA 3/05/2021. 
 
NOTA IMPORTANT: Durant  la realització de la prova s’ha detectat una errada 
en el ordre de les respostes de la pregunta número 21, un cop finalitzada la 
prova el tribunal ha acordat anul.lar aquesta pregunta i substituir-la per la 
primera de les preguntes complementàries, la número d’ordre 31. 
 
 
 
1. La part de la Constitució Espanyola que regula l’estructura dels principals 

òrgans de l’Estat rep el nom de: 

a) Part dogmàtica 
b) Part orgànica 
c) Part estatal 
d) Part estructural 
 

2. El pluralisme polític, segons la Constitució Espanyola, és un : 

a) Principi general de l’ordenament polític 
b) Valor superior de l‘ordenament jurídic 
c) Principi rector de la política social i econòmica 
d) Dret fonamental  

 

3. Un espanyol d’origen pot perdre aquesta nacionalitat: 

a) Per sanció administrativa 
b) Quan lliurement renunciï a la mateixa 
c) Per condemna penal 
d) En cap cas 
 
 

4. En quins articles de la Constitució Espanyola es recullen els drets 

fonamentals i les llibertats públiques? 

a) Del 10 al 43 
b) Del 25 al 38 
c) Del 31 al 45 
d) Del 15 al 29 
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5. Durant l’estat d’excepció, no es pot suspendre el dret / llibertat de: 

a) Vaga 
b) Ensenyament 
c) Adopció de mesures de conflicte col·lectiu 
d) Llibertat de circulació 

 

6. Quina potestat exerceixen les Corts Generals? 

a) Executiva 
b) Legislativa i executiva 
c) Reglamentària 
d) Legislativa 

 

7. El President de la Diputació Permanent del Congrus dels Diputats és el : 

a) Del partit majoritari 
b) Portaveu del partit amb major nombre d’escons 
c) President de la Cambra 
d) El que determinin els portaveus dels Grups parlamentaris. 

 

8. L’òrgan judicial que s’estableix a nivell de partit judicial és el Jutjat de?: 

a) Primera Instància e Instrucció 
b) Penal 
c) Pau 
d) Menors 

 

9. La responsabilitat política del President d’una Comunitat Autònoma 

s’exigeix per part de:  

a) Sala del Penal del Tribunal Suprem  
b) Congrés dels Diputats 
c) Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma 
d) Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma 
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10. Com es denomina a l’entitat local determinada per l’agrupació de municipis 

amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per l’acompliment de les 

seves finalitats? 

a) Comarca 
b) Regió 
c) Província 
d) Mancomunitat de municipis 

 
 

11. Quin termini disposen els interessats per al·legar i presentar els documents 

i justificacions que estimin pertinents ? 

a) D’un termini no inferior a cinc dies ni superior a deu 
b) D’un termini no inferior a  deu dies ni superior a quinze 
c) D’un termini no inferior a deu dies ni superior a vint 
d) D’un termini no inferior a deu dies ni superior a un mes  

 

12. Quina és la forma normal de finalització d’un procediment?  

a) La terminació convencional 
b) El silenci administratiu 
c) La resolució 
d) La renúncia al dret en que es fonamenti la sol·licitud  

 

13. Segons posin fi a l’expedient administratiu o formin part del mateix, 

com una fase del mateix, sense tenir caràcter resolutiu, els actes 

administratius es classifiquen en : 

a) Actes definitius i actes de tràmit 
b) Actes propis i actes impropis 
c) Actes bàsics i actes de tràmit 
d) Actes únics i actes múltiples 

 

14. Un acte general deu: 

a) Publicar-se 
b) Notificar-se als interessats 
c) Tenir un contingut normatiu 
d) Elaborar-se per un òrgan col·legiat 
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15. A tenor de l’article 41 de LPACAP, les notificacions es practicaran 

preferentment: 

 
a) Per via postal 
b) Telefònicament 
c) Per mitjans electrònics 
d) Per el mitjà més rapid i econòmic per l’Administració 

 

16. L’aprovació de les formes de gestió dels serveis públics d’un 

Ajuntament de règim comú correspon a: 

a) Ple 
b) President 
c) Junta de Govern Local 
d) Comunitat Autònoma 

  

17. Els regidors delegats es nomenen per: 

a) President 
b) Ple 
c) Grup Polític 
d) Junta de Govern Local 

 

18. L’avaluació e informació de situacions de necessitat social i l’atenció 

immediata de persones en situació o risc d’exclusió social, haurà de 

prestar-se en els Municipis que tinguin una població, com mínim 

superior a : 

a) 50.000 habitants 
b) 5.000 habitants 
c) 20.000 habitants 
d) 100.000 habitants   

 

19. Conjuntament als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, en la selecció 

dels funcionaris s’ha de seguir el de :  

a) Imparcialitat 
b) Publicitat 
c) Professionalitat 
d) Concurrència  
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20. El text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic es va 

aprovar per: 

a) Reial Decret Legislatiu 12/2007, de 13 de març 
b) Reial Decret Legislatiu 5/2012, de 13 de maig 
c) Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre 
d) Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 14 d’abril   

 
21. No es regeixen pel dret administratiu el: 

a) Personal funcionari 
e) Personal laboral 
b) Personal eventual 
c) Personal funcionari interí 

 
22. En quin àrea de despesa s’inclouen la política de despesa denominada 

“Infraestructures”?: 

a) Actuacions de caràcter econòmic 
b) Actuacions de caràcter general 
c) Producció de béns públics de caràcter preferent 
d) Deute públic 
e)  

23. Si a l’inici de l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el 

pressupost corresponent: 

a) S’iniciarà de nou tot el procediment d’aprovació 
b) Donarà lloc a una qüestió de confiança 
c) Es considerarà automàticament prorrogat el de l’exercici anterior 
d) S’adoptarà una moció de censura  

  

24. La estructura dels Pressupostos de les Corporacions Locals es fixa 

pel : 

a) President de les mateixes 
b) Ministeri de Hisenda  
c) Ple de la Corporació Local 
d) Interventor General de Fons respectiu.  

 

25. En relació amb el consentiment, el Reglament General de Protecció de 

dades personals disposa que: 

a) El consentiment es pot deduir pel silenci o per la inacció dels ciutadans 
b) Està premés el denominat consentiment tàcit 
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c) No es admissible el consentiment de la persona interessada presta en el 
context d’una declaració escrita que també es refereixi a altres 
assumptes 

d) Aquells que recopilin dades personals han de ser capaços de demostrar 
que la persona interessada els hi va donar el seu consentiment. 

 

26.  D’acord al Reglament General de Protecció de dades personals, es pot 

facilitar la informació a la persona interessada de forma verbal? 

a) No, en cap cas 
b) Sí, sempre que ho sol·liciti la persona interessada 
c) Sí, en qualsevol cas sempre que es demostri la identitat de la persona 

interessada per altres mitjans 
d) Sí, quan ho sol·liciti la persona interessada i es pugui demostrar la seva 

identitat per altres mitjans. 
 
 
27. Per tal que la compareixença electrònica de la persona interessada 

produeixi els efectes de notificació, serà necessari que: 

a) Un cop accedeixi a la notificació visualitzi un avís del caràcter de 
notificació de l’actuació administrativa que tindrà l’esmentat accés 

b) La persona interessada signi electrònicament i prèviament el seu 
consentiment 

c) El sistema d’informació corresponent deixi constància de l’esmentat 
accés amb indicació de data i hora 

d) La compareixença electrònica no es forma de practicar una notificació. 
 
 
28. Els principis bàsics i requisits mínims requerits per una protecció 

adequada de la informació constitueixen: 

a) L’Esquema Nacional de Seguretat 
b) L’Esquema Nacional de Interoperabilitat 
c) L’estratègia TIC 
d) El Pla de Transformació digital de l’Administració General de l’Estat 

 
29. Els registres electrònics de les Administracions Públiques han de 

permetre la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions: 

a) Els mateixos dies hàbils que la resta de registres 
b) En l’horari de presència dels funcionaris al seu càrrec 
c) Com a mínim 12 hores al dia, tots els dies lectius 
d) Tots els dies de l’any durant les 24 hores. 
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30. La notificació electrònica s’entendrà rebutjada quan hagin 

transcorregut des de la posada a disposició de la notificació, sense 

que s’accedeixi al seu contingut: 

a) 7 dies naturals 
b) 10 dies naturals 
c) 15 dies naturals 
d) 20 dies naturals 

 
 
 
PREGUNTES COMPLEMENTÀRIES (S’HAN DE CONTESTAR): 

 

31. Quan s’hagi d’efectuar una despesa que no tingui crèdit previst al 

Pressupost : 

a) Es fa un nou Pressupost 
b) Es fa un suplement de crèdit 
c) Es fa un crèdit extraordinari 
d) Es fa servir un crèdit no afectat  

 
 

32. Comunicar-se amb les administracions Públiques per mitjans 
electrònics és :  

 
a) Un deure dels ciutadans 
b) Un dret de les Administracions públiques 
c) Un dret dels ciutadans 
d) Un dret fonamental dels Espanyols, recollit a la Constitució, i alhora un 

deure.  
 


