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PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A 

D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 

PROVA DE CONEIXEMENTS 

1ER EXERCICI : QÜESTIONARI AMB RESPOSTES ALTERNATIVES. 

 

1. En quin termini ha de ser convocat el Congrés electe després de la 

celebració d’eleccions? 

 
a. Entre els 30 i 60 dies següents. 

b. Dins dels 25 dies següents. 

c. Entre els 10 i 30 dies següents. 

d. Dins dels 30 dies següents. 

 

2. El pluralisme polític, per la nostra Constitució, és un/una: 

a. Principi general de l’ordenament polític. 

b. Valor superior del citat ordenament. 

c. Principi rector de la política social i econòmica. 

d. Dret fonamental 

 

 

3. Segons la Constitució les hisendes locals han de: 

 
a. Ser autosuficients. 

b. Mancar de recursos propis. 

c. Supeditar-se a l’Estatal. 

d. Cap de les anteriors respostes és correcta.  

 

 

4. Senyala la resposta incorrecte respecte del Tribunal de Comptes: 
 

a. El Ple del Tribunal de Comptes està integrat per onze Consellers de 

Comptes, un dels quals serà el President, i el Fiscal. 

b. Els membres del Tribunal de Comptes gaudiran de la mateixa 

independència i inamobilitat i estaran sotmesos a les mateixes 

incompatibilitats que els Jutges. 

c. Una Llei Orgànica regularà la composició, organització i funcions del 

Tribunal de Comptes. 

d. El Tribunal de Comptes, sense perjudici de la seva pròpia jurisdicció, 
remetrà a les Corts Generals un informe anual en el que, quan procedeixi, 
comunicarà les infraccions de responsabilitat en que, al seu judici, s’hagués 
incorregut.  
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5. No pot instar la reforma de la Constitució: 
 

a. El President del Govern de la Nació. 

b. El Govern de la Nació. 

c. El Congrés dels Diputats. 

d. Els Parlaments autonòmics.  

 

6. El procediment excepcional de reforma està previst en cas d’intentar-
se aquesta respecte del següent títol de la Constitució: 

 
a. Qualsevol. 

b. Segon. 

c. Tercer. 

d. Cap dels anteriors. 

 

7. No està obligada l’Administració a indemnitzar a un particular els 

danys i perjudicis causats pel funcionament dels seus serveis: 

 
a. En cas de força major. 

b. Quan es tracti d’un cas fortuït. 

c. Si aquest es sol·licitat pel propi particular.  

d. En tots els supòsits anteriors ha d’indemnitzar.  

 

8. La confiança al candidat a President del Govern de la Nació s’atorga, 

en primera volta, per: 

 
a. Majoria absoluta de les Corts Generals. 

b. Majoria absoluta del Congrés dels Diputats. 

c. Majoria simple del Congrés dels Diputats. 

d. Majoria simple de les Corts Generals.  

 

 

9. Es considera com un principi del nostre ordenament jurídic el de: 

a. Igualtat. 

b. Llibertat 

c. Seguretat jurídica. 

d. Pluralisme polític.  
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10. Segons la Constitució les entitats que formen part de l’organització 

territorial de l’Estat tenen la nota comú de: 

 
a. Autogovern. 

b. Independència. 

c. Autonomia. 

d. Finançament propi. 

 

11. Les sessions conjuntes del Senat i del Congres seran presidides: 

 
a. Pel Rei. 

b. Pel President del Govern. 

c. Pel President del Congrés. 

d. Pel President del Senat. 

 

12. L’autorització prèvia per celebrar una manifestació pública:  

 
a. La dona el Subdelegat del Govern en la Província. 

b. És ineludible. 

c. Seria inconstitucional. 

d. Es dona quan no es preveuen alteracions a l’ordre públic, amb perill per 
persones o bens.  

 

13. No és un dret susceptible de recurs d’empara: 

 
a. Llibertat de càtedra. 

b. Negociació col·lectiva. 

c. Manifestació. 

d. Vaga.  

 
14. Les Forces i Cossos de Seguretat depenen de: 

 
a. L’exercit. 

b. El Govern de la Nació. 

c. El Ministeri de Defensa. 

d. El Rei.  
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15. D’acord amb quin principi les Administracions Autonòmica i Local 

hauran, en les seves relacions recíproques, respectar l’exercici legítim 

per les altres administracions de les seves competències i les 

conseqüències que del mateix es derivin per a les pròpies? 

 

a. Principi de solidaritat institucional. 

b. Principi de cooperació recíproca. 

c. Principi de lleialtat institucional. 

d. Principi d’eficàcia. 
 
 

16. A qui correspon manifestar el consentiment de l’Estat per obligar-se 

per mitjà de tractats? 

 
a. Al Rei. 

b. Al Govern. 

c. A l’Estat. 

d. Al President del Govern. 

 
17. De quin termini disposa el Rei per sancionar les lleis aprovades per 

les Corts Generals?  

 
a. El més ràpid possible, amb un màxim de 48 hores. 

b. Una setmana. 

c. Quinze dies. 

d. Un mes.  

 
18. El nomenament del Defensor del Poble s’efectuarà per un període de: 

 
a. 7 anys. 
b. 9 anys. 

c. 5 anys.  

d. 3 anys. 

 

19. Per adoptar acords, les Cambres han d’estar reunides 

reglamentàriament i amb assistència de la majoria dels seus membres. 

Aquests acords, per ser vàlids, han de ser aprovats per: 

 
a. La majoria dels membres presents. 

b. La majoria absoluta dels seus membres. 

c. 3/5 de cadascuna de les Cambres. 

d. 2/3 del conjunt de les Cambres. 
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20. La declaració de l’estat de setge ha de fer-la: 

 
a. El Govern de la Nació. 

b. El Rei. 

c. El Congrés dels Diputats. 

d. El President del Govern de la Nació. 

 
21. L’informe anual que ha d’emetre el Tribunal de comptes, l’ha de 

remetre a: 
 

a. El Govern de la Nació. 

b. Les Corts Generals. 

c. El Tribunal Constitucional. 

d. El Defensor del Poble.  

 
 

22. Com a regla general, els Jutjats del Contenciós-Administratiu existiran 

en el següent àmbit territorial: 

 
a. Comarcal. 

b. Provincial. 

c. Municipal. 

d. De Comunitat Autònoma.  

 
 

23. Quin número de Diputats és necessari per interposar una moció de 
censura? 

 
a. Majoria simple. 
b. Una dècima part de la Cambra. 
c. Majoria absoluta de la Cambra. 
d. Dos terços de la Cambra. 

 
24. El temps mínim previst per interpel·lacions a les Corts Generals del 

Govern de la Nació és: 

 
a. Setmanal. 
b. Trimestral. 
c. Mensual. 
d. A cada període de sessions. 
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25. Transcorregut quin termini, a partir de la primera votació 

d’investidura, si cap candidat hagués obtingut la confiança del 

Congrés, el Rei dissoldrà les Cambres i convocarà noves eleccions? 

 
a. Un mes. 

b. Dos mesos.  

c. Tres mesos. 

d. Sis mesos.  

 

26. Els Jutges i Tribunals han d’elevar al Tribunal Constitucional: 

 
a. Qüestió d’inconstitucionalitat. 

b. Recurs d’inconstitucionalitat. 

c. Inconstitucionalitat de les normes reglamentaries. 

d. Tot l’anterior.  

 

27. El Partit Judicial s’integra per: 
 

a. Un o més Municipis. 

b. Un únic Municipi o Província. 

c. Una o més Províncies. 

d. Una Comunitat Autònoma.  

 

28. Amb el seu president, integren el Consell General del Poder Judicial, 

els següents membres: 

 
a. 12 

b. 21 

c. 20 

d. 13 

 
 

29. Dins de els organismes públics vinculats o dependents de 
l’Administració General de l’Estat figuren: 

 
a. Les societats mercantils estatals. 

b. Els consorcis. 

c. Les entitats públiques empresarials. 

d. Les fundacions del sector públic.  
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30. El jurat no intervindrà en processo de: 

 

a. Cap tipus 
b. Penals. 
c. Residenciats en Audiències Provincials. 
d. Civils.  

 

31. Qui nomena als membres del Tribunal Constitucional? 

 
a. El Rei. 

b. El President del Govern. 

c. Les Corts Generals. 

d. El President del Tribunal Constitucional. 

 

32. Assenyali la resposta incorrecte respecte la delegació de 

competències en Municipis: 

a. La delegació haurà de millorar l’eficiència de la gestió pública, contribuir 
a eliminar duplicitats administratives i fer-se d’acord amb la legislació 
pressupostària i sostenibilitat financera.  

b. Quan l’Estat o les Comunitats Autònomes deleguin en dos o més 
municipis de la mateixa Província una o varies competències comuns 
dita delegació haurà de realitzar-se seguint criteris homogenis. 

c. L’efectivitat de la delegació requerirà la seva acceptació pel Municipi 
interessat. 

d. En cap cas l’incompliment de les obligacions financeres per part de 
l’Administració Autonòmica delegant facultarà a l’entitat local delegada 
per compensar-les automàticament amb altres obligacions financeres 
que tingui amb aquella.  

 

33. Quants dels membres del Tribunal Constitucional són propostes pel 
Consell General del Poder Judicial? 

 
a. Quatre. 

b. Tres. 

c. Dos 

d. Cap.  

 

34. L’Assemblea legislativa de les Comunitats Autònomes s’escull: 
 

a. Amb criteris de representació territorial. 

b. Amb criteris de representació proporcional. 

c. Per sufragi individual. 

d. Amb criteri de representació provincial.  
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35. A la reforma dels Estatuts d’Autonomia intervenen les Corts Generals: 

 
a. Sempre. 

b. Mai. 

c. Només quan es tracta de Comunitats Autònomes que van accedir a 

l’autonomia per la via comú. 

d. A les Comunitats Autònomes de via especial exclusivament.  

 

36. D’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els decrets llei poden 

ser tramitats com a: 

 
a. Proposicions de llei 

b. Projectes de llei per mitjà del procediment d’urgència 

c. Proposicions de llei per mitjà del procediment d’urgència 

d. Decrets legislatiu 

 
37. Són normes de resultat i un instrument per harmonitzar les 

legislacions dels Estats membres: 
 

a. El Reglament. 

b. La Directiva. 

c. Les Decisions. 

d. Totes són correctes. 

 
38. Senyala, d’acord amb l’article 103 de la Constitució, quin dels 

següents no és un dels principis que regeixen l’actuació de 
l’Administració Pública: 

 
a. Descentralització. 

b. Coordinació. 

c. Eficiència. 

d. Jerarquia. 

 
 

39. L’entrada en un domicili en cas de delicte flagrant sense autorització 

del seu titular: 

a. Pot donar lloc a l’aplicació de l’habeas corpus. 

b. Requereix autorització prèvia de l’autoritat judicial. 

c. Pot efectuar-se en tot moment. 

d. No pot realitzar-se.  
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40. Els Estatuts d’Autonomia, segons estableix l’art. 147 de la Constitució 
 

a. Dins dels termes de la  Constitució de 1978, seran norma 
institucional bàsica de cada Comunitat Autònoma i l’Estat els 
reconeixerà i empararà com a part integrant del seu ordenament 
jurídic 

b. Contindran la denominació de la Comunitat, la delimitació del seu 
territori, la denominació, l’organització i la seu de les seves 
institucions, deixant per un desenvolupament posterior les 
competències assumides 

c. Contenen una clàusula de prevalença sobre el dret estatal en tot 
allò sobre el que no tingui atribuït l’exclusiva competència 

d. La seva reforma s’ajustarà al procediment establert als mateixos i 
requerirà, en tot cas, la seva aprovació a les Corts Generals per 
Llei ordinària 

 

PREGUNTES COMPLEMENTÀRIES (S’han de contestar si s’escau) 

41. La Comissió Europea: 
 

a. Representa als Governs Nacionals i es compon d’un delegat de cada 
Estat membre de rang ministerial que està facultat per comprometre a 
l’Estat que representa. 

b. Representa directament als ciutadans de la Unió Europea i està 
composada per membres que són escollits per sufragi universal, 
directe, lliure i secret per un mandat de 5 anys. 

c. Es tracta d’un òrgan d’expressió dels interessos particulars dels Estats 
membres, formats pel Caps d’Estat o de Govern dels països membres 
de la Unió Europea 

d. Es una institució independent dels Governs nacionals, que defensa els 
interessos de la Unió Europea, simbolitzant l’interès general de la Unió. 

 
42. Les Diputacions Permanents estaran presidides: 

 
a. Pel Diputat de major edat. 

b. Pel diputat del grup parlamentari més nombrós. 

c. Pel President del Govern. 

d. Pel President de la Cambra respectiva. 

 

43. No pot sol·licitar la celebració d’una sessió extraordinària de les Corts 

Generals: 

 
a. La majoria absoluta dels seus membres. 
b. La Diputació Permanent d’elles. 
c. La Mesa de cada Cambra. 
d. El Govern de la Nació. 
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44. D’acord amb l’article 141.1 de la Constitució, qualsevol alteració dels 
límits provincials s’haurà d’aprovar per les Corts Generals mitjançant: 

 
a. Llei Ordinària 
b. Llei Orgànica 
c. Decret Llei 
d. Acord del Consell de Ministres 

 

 


