
 

 

ESPAI PER A ETIQUETA DE CODI DE BARRES 

 

VERSIÓ A 

CONVOCATÒRIA DE 14 PLACES D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA  

Instruccions: Cal marcar amb bolígraf la resposta correcta (no s’admetrà la resposta amb llapis).  
La prova puntua sobre un total de 12 punts, a raó de 0,40 punts per cada pregunta vàlidament contestada. Les 
preguntes contestades erròniament no descompten puntuació. Si es marca més d’una resposta en la mateixa 
pregunta, es considerarà nul·la la resposta. 
 
 

1. El Senat és la cambra de representació:  

a) Popular 

b) De la sobirania 

c) Territorial 

d) Cap resposta és correcta 

 

2. El Tribunal Constitucional es compon de:  

a) 10 membres 

b) 12 membres 

c) 8 membres 

d) Cap resposta és correcta  

 

3. La Generalitat de Catalunya està integrada per:  

a) El Parlament, la Presidència i el Govern 

b) El Parlament, la Presidència, el Govern i el Tribunal Superior de Justícia 

c) El Parlament, la Presidència, el Govern i les províncies 

d) Cap resposta és correcta 

 

4. Quina competència no ostenta la Sindicatura de Comptes? 

a) La fiscalització dels comptes de la Generalitat 

b) La funció jurisdiccional comptable 

c) La fiscalització dels comptes dels ens locals 

d) Cap resposta és correcta 

 

5. No és un servei mínim que hagin de prestar tots els ajuntaments: 

a) L’enllumenat públic 

b) El clavegueram 

c) La neteja viària 

d) El mercat municipal 

 

6. Quina competència no és de la Diputació Provincial? 

a) Garantir el desenvolupament de les funcions públiques necessàries en els ajuntaments. 

b) La prestació dels serveis d’administració electrònica en els municipis de població inferior a 20.000 

habitants. 

c) L’assistència en la prestació de serveis de gestió de la recaptació tributària en els municipis de població 

inferior a 20.000 habitants. 

d) La prestació del servei de delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 

3/2018. 

 

7. Quina forma de gestió d’un servei públic local no és directa:  

a) Mitjançant un organisme autònom 

b) Mitjançant una concessió de serveis 

c) Mitjançant una societat mercantil 100% pública 

d) Cap resposta és correcta 

 

 



 

8. Quina nota no és característica del règim jurídic del domini públic: 

a) Inalienabilitat 

b) Imprescriptibilitat 

c) Inembargabilitat 

d) Cap resposta és correcta 

 

9. Les votacions en un Ple poden ser: 

a) Ordinàries i nominals. 

b) Ordinàries i secretes. 

c) Secretes, nominals i ordinàries.  

d) Cap resposta és correcta.  

 

10. En relació amb el recurs de reposició preceptiu (art. 14 del Text Refós Llei Hisendes Locals), quina afirmació 

no és correcta:  

a) El termini per interposar-lo és d’un mes. 

b) El termini per resoldre’l és d’un mes. 

c) El silenci per manca de resolució expressa és positiu. 

d) Cap resposta és correcta.  

 

11. La Diputació pot establir: 

a) Un recàrrec sobre l’Impost sobre Activitats Econòmiques 

b) Un recàrrec sobre l’Impost de Béns Immobles 

c) Un recàrrec sobre l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres 

d) Cap resposta és correcta 

 

12. És un impost no obligatori:  

a) L’IBI 

b) L’ICIO 

c) L’IAE 

d) L’IVTM 

 

13. Quina previsió legal no entra en vigor el dia 2 d’octubre de 2020, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre? 

a) El registre electrònic 

b) L’arxiu únic electrònic 

c) El registre electrònic d’apoderaments 

d) Cap resposta és correcta 

 

14. Un cop posada a disposició de l’interessat la notificació electrònica, si l’interessat no hi accedeix en el termini 

de 10 dies hàbils, la notificació s’entendrà:  

a) Efectuada i rebutjada 

b) No efectuada i intentada 

c) Només intentada 

d) Cap resposta és correcta 

 

15. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, quan les normes reguladores dels procediments no fixen un 

termini màxim per notificar la resolució del procediment, aquest serà de:  

a) 2 mesos 

b) 3 mesos 

c) 6 mesos 

d) 1 mes  
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16. Els protocols generals d’actuació:  

a) Tenen la consideració de convenis 

b) Son simples declaracions d’intencions 

c) Tenen efectes jurídics concrets i exigibles 

d) Cap resposta és correcta 

 

17. Quin acord de Ple necessita un quòrum de votació de majoria absoluta per ser aprovat? 

a) Una ordenança no fiscal 

b) Les ordenances fiscals 

c) El pressupost general de la Corporació 

d) El reglament orgànic 

 

18. Quins organismes han de vetllar pel compliment de les obligacions i drets establerts a la Llei de transparència 

catalana? 

a) El Síndic de Greuges 

b) La Sindicatura de Comptes 

c) La Oficina Antifrau de Catalunya 

d) Totes les respostes són correctes 

 

19. D’acord amb la Llei de transparència, la publicitat activa és: 

a) Tota la informació en poder de les administracions que pot ser sol·licitada per la ciutadania. 

b) El conjunt d’informacions públiques que les administracions s’han de trametre entre elles, d’acord amb 

el principi d’interoperabilitat. 

c) El deure que tenen els subjectes obligats per la Llei de transparència a fer públics, d’ofici, certs 

continguts d’informació pública. 

d) L’obligatorietat de les administracions públiques de publicar els costos relacionats amb les campanyes 

actives de publicitat institucional. 

 

20. Dins el pressupost general de les entitats locals, s’inclou:  

a) El pressupost de la pròpia entitat local, el dels seus organismes autònoms i els estats de previsió de 

despeses i ingressos de les societats mercantils de capital social íntegrament de l’entitat. 

b) El pressupost de la pròpia entitat local, el dels seus organismes autònoms i els estats de previsió de 

despeses i ingressos de les societats mercantils de capital social de les quals pertany majoritàriament a 

l’entitat. 

c) Exclusivament, el pressupost de l’entitat local. 

d) Exclusivament, els pressupostos dels organismes autònoms dependents de l’entitat local. 

 

21. El pressupost general aprovat inicialment:  

a) S’ha d’exposar al públic durant un termini de 10 dies hàbils, durant els quals els interessats poden 

presentar reclamacions.  

b) S’ha d’exposar al públic durant un termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats poden 

presentar reclamacions.  

c) S’ha d’exposar al públic durant un termini de 15 dies hàbils, durant els quals no es poden presentar 

reclamacions.  

d) No està subjecte al tràmit d’exposició al públic i no es poden presentar reclamacions contra l’acord 

d’aprovació inicial. 

 

22. Si a l’inici de l’exercici econòmic no ha entrat en vigor el pressupost corresponent:  

a) Es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior fins el límit global dels crèdits inicials com a màxim. 

b) El pressupost aprovat s’haurà de sotmetre a un nou procediment d’exposició pública. 

c) L’entitat local no podrà executar el pressupost de despeses mentre no entri en vigor el pressupost de 

l’exercici econòmic.  

d) El Ple haurà d’aprovar un nou pressupost.  



 

23. Estan excloses de l’àmbit d’aplicació de la Llei 38/2013 General de Subvencions i de l’Ordenança General de 

Subvencions (art. 4.1.i OGS i 4 LGS):  

a) Tots els premis 

b) Els premis concedits sense convocatòria pública 

c) Els premis que s’atorguin amb la prèvia sol·licitud del beneficiari 

d) Els premis que s’atorguin sense la prèvia sol·licitud del beneficiari 

 

24. A les subvencions als grups polítics de la Diputació, per atendre les seves despeses de funcionament (art. 

4.1.h OGS i 4.d LGS): 

a) No els és d’aplicació la Llei 38/2013 General de Subvencions, però sí l’Ordenança General de Subvencions 

de la Diputació. 

b) Els és d’aplicació la Llei 38/2013 General de Subvencions, però no l’Ordenança General de Subvencions 

de la Diputació. 

c) No els és d’aplicació la Llei 38/2013 General de Subvencions, ni l’Ordenança General de Subvencions 

de la Diputació. 

d) Els és d’aplicació la Llei 38/2013 General de Subvencions i l’Ordenança General de Subvencions de la 

Diputació. 

 

25. La competència per a la concessió de subvencions per part d’un ajuntament, d’acord amb el que preveu 

l’article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i a l’article 53 del Decret Legislatiu 

2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, serà com a regla general: 

a) Del Ple 

b) De la Junta de Govern 

c) De l’Alcalde 

d) De l’òrgan que es determini en les bases d’execució del pressupost 

 

26. Les subvencions nominatives són (art. 15OGS): 

a) Una modalitat de concessió excepcional, aprovades pel Ple de la Diputació, indicant el nom del 

beneficiari de la subvenció. 

b) Una modalitat de concessió de concurrència no competitiva quan el nom dels possibles beneficiaris de 

la subvenció consten a les bases reguladores. 

c) Una modalitat de concessió directa: són les previstes nominativament en la convocatòria 

d) Una modalitat de concessió directa: són les previstes nominativament en el pressupost 

 

27. Assenyala quina és la llei bàsica estatal que està actualment en vigor per regular la funció pública:  

a) La llei 7/2007, de 12 d’abril, d’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 

b) El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 

de l’Empleat Públic 

c) La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 

d) Totes les normes anteriors estan en vigor 

 

28. Aquells que en virtut d’un nomenament legal estan vinculats a una Administració Pública per una relació 

estatutària regulada pel Dret Administratiu són:  

a) Funcionaris de carrera 

b) Càrrecs electes 

c) Directius públics 

d) Tots els anteriors 
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29. El termini de prescripció de les infraccions molt greus comeses presumptament per un funcionari públic és 

de:  

a) 6 mesos 

b) 5 anys 

c) 3 anys 

d) 6 anys  

 

30. La promoció interna vertical dels funcionaris de carrera consisteix:  

a) En l’ascens a un grup de classificació professional immediatament superior al grup en el que estan 

classificats 

b) En l’ascens a un lloc de treball diferent i amb major retribució, sense modificar el grup de classificació 

professional al qual pertany el funcionari 

c) En la consolidació d’un nivell de destí superior per cada dos anys d’exercici continuat del seu lloc de 

treball 

d) En el canvi del lloc de treball per haver superat un concurs de mèrits 

 

Preguntes de reserva, que només seran tingudes en compte pel tribunal si es declaren nul·les una o diverses preguntes 

anteriors: 

31. D’acord amb la normativa vigent, el procediment ordinari de concessió de subvencions és (art. 22 LGS i 11 

OGS):  

a) El de concurrència competitiva 

b) El de concurrència no competitiva 

c) El de lliure concurrència 

d) El de concessió directa 

 

32. El termini màxim per resoldre una convocatòria de subvencions de concurrència competitiva és, com a regla 

general (art. 20 OGS i 25.4 LGS):  

a) De 3 mesos, a partir de la data de publicació de la convocatòria 

b) De 6 mesos, a partir de la data de publicació de la convocatòria 

c) De 3 mesos, a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds 

d) De 6 mesos, a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds 

 

33. Tota notificació ha de ser tramitada dins del termini de:  

a) 5 dies, a partir de la data en què l’acte administratiu ha estat dictat 

b) 10 dies, a partir de la data en què l’acte administratiu ha estat dictat 

c) 15 dies, a partir de la data en què l’acte administratiu ha estat dictat 

d) Cap resposta és correcta 


