
 
 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA 
Planificació i Organització – Selecció 
 
PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA, ADSCRITA A LA UNITAT DE SERVEIS OPERATIUS  - ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
DE L’ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA, MITJANÇANT 
CONCURS OPOSICIÓ, TORN LLIURE (Conv. 18/038) 

1.- La Constitució espanyola va ser aprovada per les Corts Generals: 

a) el 31 d'octubre de 1978 

b) el 6 de desembre de 1978 

c)  el 27 de desembre de 1978 

 
2.- El principi de legalitat i de jerarquia normativa està contingut: 

a) a l'art. 8 de la Constitució espanyola 

b) a l'art. 9 de la Constitució espanyola 

c) a l'art. 66 de la Constitució espanyola 

 

3.- La referència a la província com a entitat local amb personalitat jurídica pròpia la 
trobem a: 

a) l'art. 142 de la Constitució espanyola 

b) l'art. 140 de la Constitució espanyola 

c) l'art. 141 de la Constitució espanyola 

 

4.- La regulació del Govern la trobem al Títol : 

a) 5è de la Constitució espanyola 

b) 6è de la Constitució espanyola 

c) 4t de la Constitució espanyola 

 

5.- Correspon al Rei sancionar les lleis que aprovin les Corts Generals en el termini de: 

a) 15 dies 

b) 20 dies 

c) 30 dies 

 

6.- En el cas d'una necessitat extraordinària i urgent, el Govern podrà dictar disposicions 
legislatives provisionals que reben el nom de: 

a) decrets legislatius 

b) decrets llei 

c) reglaments 

 

7.- Les lleis que aprovin el règim electoral general són: 



 
 

a) decrets llei 

b) lleis ordinàries 

c) lleis orgàniques 

 

8.- A cada cambra de les Corts Generals hi haurà una Diputació permanent composta 
per: 

a) un mínim de 21 membres 

b) 30 membres 

c) un mínim de 15 membres 

 

9.- La proposta i nomenament del president/a del Govern serà refrendada pel: 

a) Consell de Ministres 

b) President/a del Congrés dels Diputats 

c) Rei 

 

10.- La reforma d'un Estatut d'Autonomia correspon aprovar-la: 

a) a les Corts Generals per llei orgànica 

b) a les Corts generals per llei ordinària 

c) a les Corts generals per disposició reglamentària 

 

11.- Les competències exclusives de l'Estat estan enumerades a: 

a) l'art. 148 de la Constitució espanyola 

b) l'art. 149 de la Constitució espanyola 

c) l'art. 143 de la Constitució espanyola 

 

12.- Catalunya va accedir a l'autonomia per la via de: 

a) l’art. 143 de la Constitució espanyola 

b) l’art. 151 de la Constitució espanyola 

c) la Disposició Transitòria 2a de la Constitució espanyola 

 

13.- La declaració d'inconstitucionals d'alguns articles de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya fou sentenciada pel: 

a) Tribunal Suprem l'any 2006 

b) Tribunal Suprem l'any 2010 

c) Tribunal Constitucional l'any 2010 

 

14.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya està integrat per: 

a) 6 títols 



 
 

b) 7 títols 

c) 10 títols 

 

15.- El president/a de la Generalitat és: 

a) escollit pel Parlament i nomenat pel Rei 

b) escollit i nomenat pel Parlament 

c) escollit pel Govern de la Generalitat i nomenat pel Rei 

16.- El principi d'autonomia local està reconegut a: 

a) l'art. 140 de la Constitució espanyola 

b) l'art. 137 de la Constitució espanyola 

c) l'art. 138 de la Constitució espanyola 

 

17.- Un dels elements del municipi és la població. De conformitat amb la Llei reguladora 
de les bases del règim local qui visqui a diferents municipis: 

a) ha d'inscriure's en el Padró del municipi en el qual habiti durant més temps a  l'any 

b) pot escollir en quin Padró de tots ells vol inscriure's 

c) s'haurà d'inscriure en el Padró del municipi de major població 

 

18.- La Junta de Govern local existirà: 

a) en tots els municipis 

b) només en els municipis amb població superior a 5000 habitants 

c) en els municipis amb població superior a 5.000 habitants o quan així ho estableixi el 
seu reglament orgànic  o quan ho acordi el Ple 

 

19.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques té per objecte: 

a) regular els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius, excloent el 
sancionador 

b) regular els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius, excloent el de 
reclamació de responsabilitat de les Administracions Públiques 

c) regular els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius 

 

20.- Quan en una sol·licitud hi figurin diverses persones interessades, les actuacions a què 
donin lloc s’han d’efectuar amb: 

a) qualsevol de les persones interessades perquè actuen solidàriament 

b) qui figuri en primer terme, si no s’ha assenyalat expressament representant o un 
interessat en concret 

c) cadascuna de les persones interessades perquè exerceixen drets individuals 

 



 
 

21. Es consideren persones interessades en el procediment administratiu: 

a) els qui el promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius 

b) els qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin ser afectats per la 
decisió que s’adopti en aquest 

c) totes les respostes anteriors són correctes 

 

22.- Les bases del règim jurídic de les administracions públiques està previst a: 

a) la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú 

b) la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

c) la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic 

 

23.- Segons la Llei 40/2015, a qui correspon aixecar acta de cada sessió que celebri l’òrgan 
col·legiat? 

a) al President 

b) al Secretari 

c) al President i secretari 

 

24. Constitueixen ingressos de dret privat de les entitats locals: 

a) el producte de les multes 

b) el cànon pagat pel concessionari per l’explotació d’un servei públic 

c) els béns adquirits a títol de donació 

 

25.- Com es denomina el tribut local, directe i de caràcter real, que grava el valor dels 
béns immobles? 

a) Impost sobre béns immobles 

b) Impost sobre l’increment de valor dels béns immobles 

c) Impost sobre el patrimoni 

  

26.- Les contribucions especials són considerades com a: 

a) Impostos 

b) Tributs 

c) Taxes 

  

27.- Segons la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, amb caràcter general el tractament de les dades personals d’un menor d’edat 
únicament podrà fonamentar-se en el seu consentiment quan sigui major de: 

a) 13 anys 

b)  14 anys 



 
 

c)  16 anys 

 

28.-  Segons la LO 3/2018, les persones responsables del tractament de dades estaran 
subjectes al deure general de: 

a) confidencialitat 

b) secret professional 

c) silenci administratiu 

 

29.- La regulació de les persones interessades en el procediment administratiu està 
prevista: 

a) al Títol I de la Llei 39/2015 

b) al Títol Preliminar de la Llei 39/2015 

c) al Títol I de la Llei 40/2015 

 

30.- Digues quina afirmació és certa: 

a) Les Administracions exigiran amb caràcter general a les persones interessades la 
presentació dels documents originals 

b) Les persones interessades tenen dret a no aportar els documents que ja es trobin en 
poder de l'Administració 

c) Les Administracions públiques poden requerir a les persones interessades dades o 
documents no exigits per la normativa 

 

PREGUNTES DE RESERVA 

R1. Els menors d’edat, per a l’exercici i defensa d’aquells dels seus drets i interessos 
l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la 
persona que exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela, tindran, davant les 
Administracions Públiques: 

a) capacitat d’obrar 
b) condició d’interessat 
c) personalitat jurídica 

R2. Les autoritats i el personal al servei de les Administracions en qui es doni el deure 
d’abstenció: 

a) s’abstindran d’intervenir en el procediment 
b) ho comunicaran al seu superior immediat, que resoldrà el que procedeixi 
c) s’abstindran d’intervenir en el procediment i ho comunicaran al seu superior 

immediat, que resoldrà el que procedeixi 

R3. Quin és el tribut local, el fet imposable del qual és l’obtenció pel subjecte passiu d’un 
benefici o d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització 
d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics locals: 

a) Taxa 
b) Contribució especial 
c) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 


