
 

PROCÉS SELECTIU DE DUES PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE TÈCNIC/A 
MITJÀ/ANA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (ÀMBIT ECONÒMIC), ADSCRITES A L’ÀREA DEL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN LLIURE (Conv. 18/041) 

 

1.- La Llei orgànica que adapta l’ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades, i completar les seves disposicions, és 

a) la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals 

b) la Llei orgànica 4/2017, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals 

c) la Llei orgànica 5/2016, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals 

 

2.- La reforma dels Estatuts d’Autonomia s’ajustarà 

a) al procediment de modificació que regula el Títol VIII de la Constitució espanyola 

b) al procediment que ells mateixos estableixin i requerirà, en qualsevol cas, l’aprovació 
de les Corts Generals per llei orgànica 

c) al procediment que ells mateixos estableixin i requerirà, en qualsevol cas, l’aprovació 
de les Corts Generals per llei ordinària 

 

3.- La delegació de competències, els encàrrecs de gestió, la delegació de signatura i la suplència 

a) suposen l’alteració de la titularitat de la competència, tot i que no la dels elements 
determinants del seu exercici que es preveuen en cada cas 

b) no suposen l’alteració de la titularitat de la competència, tot i que sí la dels elements 
determinants del seu exercici que es preveuen en cada cas 

c) no suposen l’alteració de la titularitat de la competència ni dels elements determinants 
del seu exercici que es preveuen en cada cas 

 

4.- El conjunt de criteris i recomanacions en matèria de seguretat, conservació i normalització de 
la informació, dels formats i de les aplicacions que han de tenir en compte les administracions 
públiques, per prendre decisions tecnològiques que garanteixin la interoperabilitat, estan 
compresos en 

a) l’Esquema Nacional de Seguretat 

b) l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat 

c) l’Esquema Nacional de l’Administració Electrònica 

 

5.- Si el Congrés dels Diputats no atorga la seva confiança, amb el vot de la majoria dels seus 
membres, al candidat a President del Govern 

a) la mateixa proposta serà sotmesa a una nova votació setanta-dues hores després de 
l’anterior i s’entendrà que la confiança ha estat atorgada si obtenia la majoria absoluta 

b) la mateixa proposta serà sotmesa a una nova votació setanta-dues hores després de 
l’anterior i s’entendrà que la confiança ha estat atorgada si obtenia la majoria simple 

c) la mateixa proposta serà sotmesa a una nova votació quaranta-vuit hores després de 
l’anterior i s’entendrà que la confiança ha estat atorgada si obté la majoria simple 



 

6. Tenen la consideració d’administracions públiques 

a) l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, 
les entitats que integren l’Administració local, així com els organismes públics i entitats de 
dret privat vinculats o dependents de les administracions públiques 

b) l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, 
les entitats que integren l’Administració local, així com els organismes públics i entitats de 
dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques 

c) l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, 
les entitats que integren l’Administració local i l’Administració corporativa 

 

7.- Les unitats administratives a les quals s’atribueixin funcions que tinguin efectes jurídics davant 
tercers, o l’actuació de les quals tingui caràcter preceptiu, són 

a) ens administratius 

b) òrgans administratius 

c) unitats administratives 

 

8.- No tindran, en cap cas, la consideració d’ingressos de dret privat els que procedeixin, per 
qualsevol concepte 

a) dels béns de domini públic local 

b) dels béns privatius locals 

c) dels béns patrimonials locals 

 

9.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques s’aplica a 

a) les entitats de dret públic vinculades o dependents de les Administracions Públiques 

b) les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques quan 
no exerceixin potestats administratives 

c) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 

10.- Si s’extingissin totes les línies cridades a la successió al tron d’Espanya 

a) es convocaria un referèndum per determinar la forma política aplicable que més 
convingués als interessos d’Espanya 

b) les Corts Generals proveirien la successió a la Corona en la forma que més convingués 
als interessos d’Espanya 

c) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 

11.- El Títol preliminar de la Constitució espanyola estableix 

a) la forma i colors de la bandera espanyola i que els Estatuts podran reconèixer banderes 
i ensenyes pròpies de les Comunitats Autònomes 

b) la forma i colors de la bandera espanyola i de les Comunitats Autònomes 

c) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 

 



 

12.- Els estrangers que adquireixen la nacionalitat espanyola resten sotmesos al dret civil català 

a) mentre figurin inscrits en el padró d’habitants d’algun municipi de Catalunya 

b) Els estrangers que adquireixen la nacionalitat espanyola resten sempre sotmesos a les 
normes del dret comú espanyol 

c) mentre mantinguin el veïnatge administratiu a Catalunya, llevat que manifestin llur 
voluntat en contra 

  

13.- Constitueixen prova de la residència en un municipi i del domicili habitual en aquest 

a) les dades que constin en el Padró municipal 

b) les dades que constin en el Cens municipal 

c) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 

14.- En cas de recusació, si la persona recusada nega la causa de recusació, el superior resoldrà 

a) en el termini de quinze dies 

b) en el termini de deu dies 

c) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 

15.- L’òrgan consultiu suprem del Govern de l’Estat és 

a) el Tribunal Constitucional 

b) el Consell d’Estat 

c) la Comissió Jurídica Assessora 

 

16.- Els grups d’afectats, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis 
independents o autònoms tenen capacitat d’obrar davant les administracions públiques 

a) quan la Llei així ho declari expressament 

b) quan tinguin la condició d’interessat 

c) quan estiguin inscrites en el Registre públic corresponent 

 

17.- L’incompliment de les instruccions o ordres de servei 

a) No afecta per si mateix la validesa dels actes dictats pels òrgans administratius, tot i 
que pot ser causa de nul·litat de ple dret de l’acte administratiu, sens perjudici de la 
responsabilitat disciplinària en què es pugui incórrer 

b) No afecta per si mateix la validesa dels actes dictats pels òrgans administratius, tot i 
que pot ser causa d’anul·labilitat de l’acte administratiu, sens perjudici de la 
responsabilitat disciplinària en què es pugui incórrer 

c) No afecta per si mateix la validesa dels actes dictats pels òrgans administratius, sens 
perjudici de la responsabilitat disciplinària en què es pugui incórrer 

 

18.- Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i restants ingressos de dret públic de les 
entitats locals, podrà interposar-se 

a) recurs d’alçada 

b) recurs de reposició 



 

c) recurs potestatiu de reposició o recurs contenciós administratiu 

 

19.- L’Audiència Nacional està integrada per les sales 

a) Civil, Penal i Contenciosa Administrativa 

b) Penal, Contenciosa Administrativa i Social 

c) Civil, Penal i Social 

 

20.- La dissolució de les Corts Generals 

a) la pot proposar el President del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, i sota 
la seva exclusiva responsabilitat; i no podrà presentar-se quan estigui en tràmit una moció 
de censura 

b) la pot proposar el President del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, i sota 
la seva exclusiva responsabilitat; i no podrà presentar-se quan estigui en tràmit una 
qüestió de confiança 

c) la pot proposar el President del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, i sota 
la seva exclusiva responsabilitat; i podrà presentar-se quan estigui en tràmit una moció 
de censura 

 

21.- En situació d’estat d’alarma 

a) podrà iniciar-se la reforma constitucional 

b) podrà iniciar-se la reforma constitucional sempre que no afecti el Títol Preliminar, el 
Capítol II, Secció 1a del Títol I, o el Títol II 

c) no podrà iniciar-se la reforma constitucional 

 

22.- Correspon al Ple de la Diputació 

a) la declaració de lesivitat dels actes de la Diputació 

b) aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla 

c) dirigir i impulsar els serveis i obres la titularitat dels quals correspongui a la Diputació 
Provincial 

 

23.- El Govern de la Generalitat de Catalunya pot dictar disposicions legislatives provisionals sota 
la forma de decret llei? 

a) Sí, en les matèries que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

b) No, és una potestat que només disposa l’Estat espanyol 

c) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 

24.- Aquella norma de dret europeu, que té un abast general obligatori en tot els seus elements 
i directament aplicable a cada Estat membre, sense que sigui necessari un acte de transposició, 
és 

a) una Directiva 

b) un Tractat 

c) un Reglament 

 



 

25.- Les entitats locals no podran exigir taxes per al servei de 

a) neteja de la via pública 

b) recollida de residus sòlids urbans 

c) atorgament de les llicències urbanístiques 

 

26.- Per als actes i gestions de mer tràmit, la representació 

a) es presumeix 

b) s’ha d’acreditar en tots els casos 

c) s’ha d’aportar dins el termini de deu dies que ha de concedir a l’efecte l’òrgan 
administratiu, o d’un termini superior quan les circumstàncies del cas així ho requereixin 

 

27.- El tractament de les dades dels menors de 

a) dotze anys, fonamentat en el consentiment, només serà lícit si consta el del titular de 
la pàtria potestat o tutela, amb l’abast que determinin els titulars de la pàtria potestat o 
tutela 

b) catorze anys, fonamentat en el consentiment, només serà lícit si consta el del titular de 
la pàtria potestat o tutela, amb l’abast que determinin els titulars de la pàtria potestat o 
tutela  

c) setze anys, fonamentat en el consentiment, només serà lícit si consta el del titular de 
la pàtria potestat o tutela, amb l’abast que determinin els titulars de la pàtria potestat o 
tutela 

 

28.- La modificació àmplia dels tractats constitutius, amb la incorporació de la “Unió Econòmica i 
Monetària”, la introducció de la moneda única i la inclusió del concepte de “ciutadania de la Unió” 
té lloc 

a) amb el Tractat de Maastricht de 1992 

b) amb l’Acta Única Europea de 1986 

c) amb el Tractat d’Amsterdam de 1997 

 

29.- El registre electrònic de cada Administració o organisme ha de permetre presentar 
documents 

a) els dies hàbils durant les vint-i-quatre hores 

b) cada dia de l’any durant les vint-i-quatre hores 

c) els dies hàbils i els dies inhàbils fixats en el calendari de dies inhàbils que ha publicar 
cada Comunitat Autònoma, durant les vint-i-quatre hores 

 

30.- L’aprovació, la modificació o la derogació de les lleis orgàniques exigirà la majoria absoluta 

a) del Congrés en una votació final sobre el conjunt del projecte 

b) del Congrés i del Senat en una votació final sobre el conjunt del projecte 

c) del Senat en una votació final sobre el conjunt del projecte 

 

PREGUNTES DE RESERVA 

 



 

R1.- El Tractat de Lisboa estableix que cap país pot tenir al Parlament Europeu 

a) menys de 6 diputats ni més de 96, fixant el màxim total en 751 

b) menys de 6 diputats ni més de 100, fixant el màxim total en 751 

c) menys de 10 diputats ni més de 100, fixant el màxim total en 751 

 

R2.- La reforma de la Constitució espanyola està regulada 

a) al Títol VIII de la Constitució espanyola 

b) al Títol IX de la Constitució espanyola 

c) al Títol X de la Constitució espanyola 

 
R3.- Quina d’aquestes afirmacions és la correcta? 

a) Correspon als òrgans directius de l’Administració General de l’Estat establir els plans 
d’actuació de l’organització situada sota la seva responsabilitat i als òrgans superiors el 
seu desplegament i execució 

b) Correspon als òrgans superiors de l’Administració General de l’Estat establir els plans 
d’actuació de l’organització situada sota la seva responsabilitat i als òrgans directius el 
seu desplegament i execució 

c) Correspon al Consell de Ministres establir els plans d’actuació de l’organització situada 
sota la seva responsabilitat i als òrgans directius de l’Administració General de l’Estat el 
seu desplegament i execució 

 


