PROCÉS SELECTIU DE DUES PLACES DE PERSONAL LABORAL FIX DE
TÈCNIC/A AUXILIAR EN INFORMÀTICA, ADSCRITES AL CENTRE D’ATENCIÓ A
L’USUARI – SISTEMES – INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES – ÀREA DE
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN LLIURE (Conv. 18050)
1. La Constitució Espanyola va ser aprovada
a) per les Corts Generals.
b) pel Rei.
c) pel Poble espanyol.
2.

Un dels objectes, de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic,
consisteix en establir i regular
a) l’organització i el funcionament de l’Administració General de l’Estat.
b) l’organització i el funcionament de les Diputacions Provincials.
c) Totes les respostes anteriors són correctes.

3. 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 immobiliari.
4.

Les Universitats públiques es regeixen per la Llei 40/2015 de règim jurídic del
sector públic?
a) Sí, perquè les Universitats públiques també formen part del sector públic.
b) No, perquè es regeixen exclusivament per la seva normativa específica.
c) Sols es regeixen per les previsions d’aquesta llei de manera supletòria.

5. El Rei, lliurement,
a) distribueix la quantitat global que rep dels Pressupostos de l’Estat per al
sosteniment de la seva Família i Casa.
b) nomena i separa els membres del Govern.
c) Totes les respostes anteriors són correctes.
6. Segons la Constitució Espanyola, les Cambres de les Corts Generals es
reuniran anualment en dos períodes ordinaris de sessions
a) de setembre a desembre i de febrer a juny.
b) de gener a juliol i de setembre a desembre.
c) de gener a juliol i d’agost a desembre.
7. Cal acreditar la representació per efectuar gestions de mer tràmit davant de
l’Administració Pública?
a) Sí, perquè la representació sempre s’ha d’acreditar.
b) No, perquè la representació mai s’ha de acreditar.
c) No, perquè en aquests casos aquesta representació es presumeix.
8.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya
a) és una Llei del Parlament de Catalunya.
b) és una Llei ordinària de l’Estat espanyol.
c) és una Llei orgànica de l’Estat espanyol.

1

9. Les Hisendes Locals hauran de disposar
a) dels mitjans econòmics que les seves fonts de finançament els hi proporcionin
b) dels mitjans econòmics suficients per al desenvolupament de les funcions que la
Llei els hi atribueixi.
c) dels mitjans econòmics que l’Estat i la respectiva Comunitat Autònoma els hi
proporcionin.
10. El president/a de la Generalitat és
a) escollit i nomenat pel Parlament.
b) escollit pel Govern de la Generalitat i nomenat pel Rei
c) escollit pel Parlament i nomenat pel Rei.
11. Segons l’Estatut d’Autonomia, els poders de la Generalitat de Catalunya
emanen
a) del Rei i s’exerceixen d’acord amb l’Estatut i la Constitució.
b) del Parlament i s’exerceixen d’acord amb l’Estatut i la Constitució.
c) del poble de Catalunya i s’exerceixen d’acord amb l’Estatut i la Constitució.
12. Un dels objectes, de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, consisteix en
a) regular els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius.
b) regular els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius, excloent el
sancionador.
c) regular els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius, excloent el de
reclamació de responsabilitat de les Administracions Públiques.
13. El principi d'autonomia local està reconegut a
a) la Constitució espanyola.
b) l’Estatut d’autonomia.
c) a les normes consuetudinàries espanyoles.
14. Segons la Constitució espanyola, es poden alterar els límits provincials?
a) No, en cap cas.
b) Sí, mitjançant llei orgànica.
c) Sí, mitjançant una llei del Parlament de Catalunya.
15. Com es denomina el territori en el qual l’ajuntament exerceix les seves
competències?
a) Municipi.
b) Terme municipal.
c) Territori municipal.
16. Segons la Constitució Espanyola, qui contribueix a la defensa i promoció dels
interessos econòmics i socials que els són propis?
a) Els sindicats de treballadors
b) Les associacions empresarials
c) Els sindicats de treballadors i les associacions empresarials.
17. Amb caràcter general, el govern i administració municipal correspon a
a) l’Ajuntament, integrat per l’alcalde, el ple i la junta de govern.
b) l’Ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors.
c) l’Ajuntament, integrat per l’alcalde, els regidors i els funcionaris municipals.
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18. La Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions
públiques s’aplica als ajuntaments?
a) No, perquè es regeixen per la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim
Local.
b) No, perquè tenen un procediment administratiu específic.
c) Sí, perquè formen part del sector públic.
19. Segons la Constitució Espanyola, qui exerceix la potestat legislativa de l’Estat?
a) Les Corts Generals.
b) El Govern de l’Estat.
c) El Congrés dels diputats.
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 una
persona interessada en concret.
c) amb cadascuna de les persones interessades perquè són persones físiques
diferents.
21. Es pot supeditar l’execució del contracte a què l’afectat consenti el tractament
de dades personals?
a) Sí, quan aquesta clàusula sigui acceptada per les dues parts contractuals.
b) Sí, quan el tractament guardi relació amb el manteniment, desenvolupament o
controls de la relació contractual.
c) Sí, perquè aquestes clàusules estan socialment acceptades.
22. Segons la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, els òrgans col·legiats
han de tenir un secretari o secretària que
a) ha de ser necessàriament un funcionari públic.
b) pot ser un membre del mateix òrgan o una persona al servei de l’Administració
Pública corresponent.
c) ha de ser necessàriament un membre del mateix òrgan.
23. La Llei Orgànica 3/2018 té per objecte la protecció de les dades personals
a) de les persones jurídiques.
b) de les persones físiques.
c) de totes les persones siguin físiques o jurídiques.
24. Segons la Llei 40/2015, qui aixecarà acta de cada sessió que celebri l’òrgan
col·legiat?
a) El President o Presidenta.
b) El Secretari o secretària.
c) El President/a i el Secretari/ària.
25. Segons la Constitució Espanyola, el Govern de l’Estat cessa per
a) la celebració d’eleccions generals, per pèrdua de la confiança parlamentària o
per dimissió i defunció del seu president o presidenta.
b) la celebració d’eleccions generals o per pèrdua de la confiança parlamentària.
c) la pèrdua de la confiança parlamentària o per dimissió i defunció del seu
president o presidenta.
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26. Segons els principis de la tributació local, els tributs que estableixin les
entitats locals
a) no implicaran cap obstacle per a la lliure circulació de persones.
b) no sotmetran a gravamen béns situats fora del seu respectiu territori.
c) Totes les respostes anteriors són correctes.
27. Les entitats locals podran exigir taxes pel servei
a) de protecció civil.
b) de neteja de les vies públiques.
c) d’atorgament de llicències urbanístiques exigides per la legislació del sòl.
28. La regulació de les persones interessades en el procediment administratiu està
prevista
a) al Títol I de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
b) al Títol I de la Llei 39/2015.
c) al Títol I de la Llei 40/2015.
29. Les contribucions especials són considerades com a
a) Impostos.
b) Tributs.
c) Taxes.
30. És lícit el tractament de dades dels menors de catorze anys, fonamentat en el
consentiment?
a) No, llevat que consti el del fiscal de menors.
b) Sí, sempre que consti el del titular de la pàtria potestat o tutela.
c) Sí, sempre que consti el del menor i el del seu ascendent.

PREGUNTES DE RESERVA
R1. Segons la Constitució Espanyola la sobirania nacional resideix en
a) el Rei d’Espanya.
b) el poble espanyol.
c) el Congrés de diputats espanyol.
R2. La Constitució espanyola regula
a) la Corona
b) el Poder Judicial
c) Totes les respostes anteriors són correctes
R3. Segons la LO 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, els responsables del tractament de dades estaran subjectes al deure
general de:
a) Secret professional.
b) Silenci administratiu.
c) Confidencialitat.
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