DNI: *****
Procés selectiu: ARQUITECTE/A TÈCNIC/A FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA.
Primer exercici: qüestionari tipus test 30 preguntes
Data: 14 de gener de 2021
De conformitat amb l’apartat 7 de le
s bases que regeixen el procés selectiu, aquest exercici és obligatori i eliminatori. Consisteix a contestar per escrit un
qüestionari tipus test durant 35 minuts, consistent a resoldre una bateria de 30 preguntes amb respostes alternatives
sobre les matèries relacionades en el temari annex a les bases (Annex I). Les respostes correctes puntuen 1 punt
cadascuna. Les respostes errònies descompten 1/4 part del valor d'una resposta correcta, és a dir, 0,25 punts. Les
preguntes no contestades no resten. Aquest exercici té una puntuació màxima de 10 punts. Els aspirants que no
assoleixin un mínim de 5 punts en aquest exercici seran eliminats.
Respecte les preguntes destinades a reserva s’hauran de contestar igualment pels aspirants, si bé, només es tindran en
compte en cas que el tribunal anul.li qualsevulla pregunta.
Cal respondre el qüestionari en el full de plantilla de les respostes.

Només una de les 4 possibles respostes és correcta

1. En quins casos està garantit el secret de les comunicacions i, especialment, de les
postals, telegràfiques i telefòniques?
a) En tots els casos i moments.
b) Sempre, excepte en cas de resolució judicial.
c) Les telefòniques en cap cas.
d) Sempre, excepte en cas d’investigació policial per presumpte delicte greu.
2. Quina és la llengua oficial de l’Estat espanyol?
a) El castellà, el català, el gallec i el basc, a tot el territori de l’Estat.
b) El castellà, el català, el valencià, el gallec i el basc, a tot el territori de l’Estat.
c) El castellà. Les altres llengües espanyoles també seran oficials en les respectives Comunitats
Autònomes d’acord amb els seus Estatuts.
d) Només el castellà o espanyol.
3. El Ministeri Fiscal:
a) Promou l'acció de la justícia en defensa del Govern.
b) Vetlla per la independència dels Tribunals.
c) Exerceix l'acció popular.
d) Només interposa les accions judicials corresponents en defensa dels menors i discapacitats.
4. No és un ens de l’Administració local de caràcter territorial:
a) La Comarca.
b) La província.
c) El Consorci.
d) El Municipi.
5. En un municipi amb població de 4.500 habitants existiran comissions informatives:
a) Sempre
b) Mai
c) Sí, si ho acorda el Ple
d) Sí, sempre que ho acordi ¼ part dels regidors.
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6. Són elements del municipi:
a) El territori, la població i l’organització.
b) El terme municipal, la població i l’organització.
c) El territori, els veïns i l’organització.
d) Cap resposta de les anteriors és correcta.
7. Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, com estructura Catalunya la seva
organització territorial bàsica?
a) En comarques i províncies.
b) En províncies, municipis i entitats municipals descentralitzades.
c) En municipis i comarques.
d) En municipis i vegueries.
8. L’establiment del Mercat Comú implica:
a) Lliure circulació de mercaderies.
b) Lliure circulació de persones.
c) Lliure circulació dels béns.
d) Totes són correctes.
9. El consell d’alcaldes és un òrgan de:
a) Les àrees metropolitanes.
b) Els consells comarcals.
c) Les mancomunitats municipals.
d) Les diputacions provincials.
10. El nombre de membres del consell comarcal es determina en funció:
a) Dels residents de la comarca d’acord amb l’escala que determina la llei amb un màxim, en tot
cas, de 39 membres.
b) En funció dels membres que escull l’òrgan de govern del consell comarcal.
c) En funció del que determina el consell d’alcaldes de la comarca.
d) En funció del que determina el president del consell comarcal.
11. El municipi és:
a) L’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’Estat, amb personalitat jurídica i capacitat
limitada per l’Estat i la província per al compliment dels seus fins.
b) L’entitat local principal de l’organització territorial de l’Estat, amb personalitat jurídica i capacitat
limitada per l’Estat per al compliment dels seus fins.
c) L’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’Estat, amb personalitat jurídica i plena
capacitat per al compliment dels seus fins.
d) L’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’Estat, amb personalitat jurídica i capacitat
limitada per l’Estat autonòmic i la província per al compliment dels seus fins.
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12. Una entitat local, amb personalitat jurídica pròpia, constituïda per una agrupació de
municipis és:
a) Una província.
b) Una mancomunitat autònoma.
c) Una entitat local menor.
d) No existeix aquesta figura en el nostre ordenament jurídic..
13. Indica l'opció incorrecta: Les convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats
hauran d'indicar:
a) Ordre del dia.
b) Documentació necessària per a la seva deliberació quan sigui possible.
c) Circumstàncies de lloc i temps i condicions en les que se celebrarà la sessió .
d) La composició dels membres de l'òrgan col·legiat.
14. Les sessions del Ple Municipal han de convocar-se amb una antelació mínima de dos
dies hàbils:
a) Sí, totes.
b) Només les sessions ordinàries i extraordinàries no urgents.
c) Només les sessions ordinàries.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
15. Els actes que posen fi a la via administrativa:
a) Poden ser recurribles mitjançat un recurs d’alçada.
b) Poden ser impugnats davant del superior jeràrquic.
c) Poden ser recurribles mitjançant el recurs administratiu especial.
d) Poden ser impugnats directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
16. De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques, quin d’aquests actes administratius no caldria motivar?:
a) L’acord de realització d’actuacions complementàries.
b) Els que limitin drets subjectius o interessos legítims.
c) Els que rebutgin proves proposades per les persones interessades.
d) Les propostes de resolució en els procediments de caràcter sancionador.
17 D’acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, entre els següents actes, tant sols són convalidables els actes administratius:
a) Nuls de ple dret.
b) Anul•lables.
c) Els nuls de ple dret i els anul•lables, indistintament.
d) Cap de les respostes anteriors és valida.
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18. Drets de l’interessat en el procediment administratiu:
a) A no presentar documents originals.
b) A no presentar documents originals llevat que, de manera excepcional, la normativa reguladora
aplicable estableixi el contrari.
c) A no presentar documents originals llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el
contrari.
d) Cap de les respostes precedents, a, b i c, no és correcta..
19. Quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori i no s'ha accedit
al seu contingut després d’haver transcorregut deu dies naturals des de la posada a
disposició de la notificació:
a) S'ha de publicar el corresponent anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
b) La notificació s’entén rebutjada.
c) S'ha de practicar un segon intent de notificació electrònica a través de l'adreça habilitada única.
d) S'ha de practicar un segon intent de notificació, aquesta vegada en paper.
20. Les administracions han d’informar els interessats dels efectes que pugui produir el
silenci administratiu, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015:
a) En els procediments iniciats d’ofici.
b) En els procediments iniciats a partir de la sol·licitud de l’interessat.
c) En els procediments iniciats a partir de la sol·licitud de l’interessat i en els que s’hagin iniciat
d’ofici si ho sol·licita l’interessat.
d) En tots els procediments.
21. Quin és l’objecte del recurs administratiu?
a) Les resolucions i els actes de tràmit si aquests últims no decideixen el fons de l’assumpte.
b) Les resolucions que determinen la impossibilitat de continuar el procediment sempre i quan no
produeixin indefensió a drets i interessos legítims.
c) Les resolucions i els actes de tràmit si aquests últims decideixen directament o indirectament el
fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims.
d) Cap de les respostes anteriors són correctes.
22. La interposició de qualsevol recurs, segons l’art. 117.1 de la Llei 39/2015:
a) Suspendrà l’execució de l’acte impugnat, llevat dels casos en què una disposició estableixi el
contrari.
b) No suspendrà l’execució de l’acte impugnat, llevat dels casos en què una disposició estableixi el
contrari.
c) Suspendrà l’execució de l’acte impugnat si es fonamenta en alguna de les causes previstes en
l’article 47 de la LPAC.
d) Suspendrà automàticament l’execució de l’acte impugnat si es fonamenta en alguna de les
causes previstes en l’article 48 de la LPAC.
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23. La Llei de contractes del sector públic, 9/2017, de 8 de novembre, té per objecte regular
la contractació del sector públic amb la finalitat de garantir que s’ajusta als principis de:
a) De llibertat d’accés a les licitacions.
b) Publicitat i transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tracte entre els
licitadors i d’assegurar, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la
despesa, i el principi d’integritat, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d’obres,
l’adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les
necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
c) Les respostes a i b són correctes.
d) Cap de les anteriors respostes és correcta.
24. Quin dels següents tipus de contractes resten exclosos de l’àmbit de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic?
a) Contracte concessió d’obres.
b) Contracte de subministraments.
c) Contractes de serveis.
d) Contracte relatiu als serveis d’arbitratge i conciliació.
25. La publicitat dels contractes harmonitzats s’ha d’efectuar de manera obligatòria
a) Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant.
b) Al Butlletí Oficial de la Província on se celebri el contracte.
c) Al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant.
d) Cap de les respostes anteriors són correctes.
26. Segons la Llei 16/2015, de simplificació administrativa a Catalunya, el canvi de titularitat
en l’exercici de l’activitat econòmica:
a) Produeix efectes des de la comunicació a l’Administració competent, i en el cas de les activitats
econòmiques innòcues, ha d’incorporar una nova declaració responsable.
b) Produeix efectes des de la comunicació a l’Administració competent, i en el cas de les activitats
econòmiques innòcues no cal incorporar nova declaració responsable.
c) Produeix efectes des de la comunicació a l’Administració competent, i en el cas de les activitats
econòmiques innòcues només cal la comunicació prèvia.
d) cap de les respostes anteriors és correcte.
27. Segons el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, RDL 5/2015 l’exercici de les
funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l’exercici de les potestats
públiques o en la salvaguarda dels interessos generals correspon:
a) Exclusivament al personal funcionari.
b) Al personal funcionari de carrera i al personal laboral fix, indistintament.
c) Als empleats públics.
d) Al personal funcionari degudament habilitat.
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28. Les funcions qualificades de confiança o assessorament especial són realitzades per:
a) El personal funcionari interí.
b) El personal laboral.
c) El personal eventual.
d) El personal directiu professional.
29. Iniciat el procediment de responsabilitat patrimonial sense que hagi recaigut i notificat
resolució expressa, o en el seu cas, s’hagi formalitzat un acord, es podrà entendre que la
resolució es contraria a la indemnització del particular si ha transcorregut un termini de:
a) 2 mesos.
b) 6 mesos.
c) 1 any.
d) 3 mesos.
30. 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) Taxa.
b) Preu públic.
c) Impost.
d) Contribució especial.
PREGUNTES ADDICIONALS DE RESERVA
Aquestes preguntes només s’han de contestar en el cas que així ho determini el Tribunal
31. Segons la Constitució, els poders de l’Estat emanen de:
a) Les Corts Generals.
b) El Congrés dels Diputats.
c) La Corona.
d) El poble espanyol.
32. Quines sessions municipals són públiques?
a) Les que celebra la Junta de Govern.
b) Les que celebren les comissions informatives.
c) Les que celebra el Ple de la corporació.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
33. En relació a l’àmbit d’aplicació del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
RDL 5/2015 quina de les següents respostes és correcta?:
a) Només és aplicable als empleats públics de l’Administració General de l’Estat.
b) Només és aplicable als funcionaris de l’Administració General de l’Estat.
c) No és aplicable al personal laboral de les administracions públiques.
d) És aplicable al personal funcionari i, en el que procedeixi, al personal laboral de les
Administracions Públiques.
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