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1. D’acord amb la Constitució espanyola, l’Estat s’organitza territorialment: 
a) En municipis, en províncies i en les Comunitats Autònomes que es constitueixin 
b) En municipis, en províncies i mancomunitats 
c) Només en municipis i en Comunitats Autònomes 
d) En municipis, en províncies i en comarques 

 
2. Quins són els elements constitutius del municipi? 

a) El territori, els seus béns i l’organització 
b) El territori, la població i l’organització 
c) El territori, l’economia i la població 
d) El territori i la població 

 
3. El Govern i l’Administració dels municipis, correspon als seus respectius ajuntaments, 
integrats per: 

a) L’alcalde/essa 
b) Els regidors i regidores 
c) L’alcalde/essa i els regidors i regidores 
d) L’alcalde/essa i els regidors i regidores i la població 
 

4. Qui nomena i separa els membres de la Junta de Govern Local? 
a) El Ple per majoria simple 
b) El Ple per majoria absoluta 
c) L’alcalde/essa 
d) Els grups municipals 

 
5. Es pot negar l’accés a la ciutadania a un arxiu administratiu per motiu de: 

a) Intimitat de les persones 
b) Defensa de l’Estat 
c) Política general 
d) A i b són correctes 

 
6. L’administració pública segons l’article 103.1 de la constitució espanyola serveix amb els 
principis: 

a) D’eficàcia, jerarquia, autonomia, descentralització i desconcentració, amb submissió 
plena a la llei i al Dret 

b) D’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió 
plena a la llei i al Dret 

c) De jerarquia, descentralització, desconcentració amb submissió plena a la llei 
d) D’eficàcia, transparència, descentralització, desconcentració amb submissió plena a 

la llei 
 
7. El recurs contenciós-administratiu és admissible: 

a) Contra les disposicions de caràcter general i els actes expressos i presumptes que 
posin fi a la via administrativa 

b) Contra la inactivitat de l’Administració 
c) Contra les actuacions materials de l’Administració que constitueixen via de fet 
d) Totes les respostes són correctes 

 
8. Quins actes administratius han de ser motivats? 

a) Els actes que limitin drets subjectius o interessos legítims 
b) Els actes que resolguin procediments de revisió d’ofici de disposicions o actes 

administratius, recursos administratius i procediments d’arbitratge i els que declarin la 
seva in admissió 
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c) Els actes que rebutgin proves proposades pels interessats 
d) Totes les anteriors són certes 

 
9. Sobre la forma dels actes administratius: 

a) Els actes administratius es produiran per escrit a través de mitjans electrònics, a no 
ser que la seva naturalesa exigeix una altre forma més adequada d’expressió i 
constància 

b) Els actes administratius mai es poden produir per escrit a través de mitjans 
electrònics 

c) Els actes administratius sempre es produiran per escrit 
d) Els actes administratius no es comunicaran 

 
10. Són nuls de ple dret els actes de les administracions públiques: 

a) Que incorrin en la desviació de poder 
b) Dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori 
c) Que es realitzin fora del temps establert 
d) Que no tinguin els requisits formals indispensables per assolir el seu fi o donin lloc a 

la indefensió dels interessats 
 
11. L’acte administratiu està subjecte al principi de legalitat: 

a) Sempre 
b) Quan es tracti d’actes reglats 
c) Segons els casos 
d) No necessàriament 

 
12. Un exemple d’acte de tràmit és un/una: 

a) Decisió amb la qual finalitza el procediment 
b) Renúncia 
c) Prova 
d) Cap d’ells l’és 

 
13. Per a plantejar un recurs administratiu: 

a) Cal tenir capacitat jurídica, sense requerir-se la capacitat d’obrar 
b) N’hi ha prou amb la capacitat d’obrar 
c) Es requereix, sempre, se titular d’un dret subjectiu afectat per l’acte que es recorre 
d) Pot fer-ho qui ostenti un interès directe, personal i legítim afectat per l’acte que es 

recorre 
 
14. El recurs de revisió és: 

a) Unitari 
b) Ordinari 
c) Especial 
d) Excepcional 

 
15. Les fases del procediment administratiu són: 

a) La iniciació que és d’ofici, l’ordenació i la finalització 
b) La iniciació que pot ser d’ofici o a instància de part, la instrucció i la finalització 
c) La iniciació que pot ser d’ofici o a instància de part, l’ordenació, la instrucció i la 

finalització 
d) La iniciació que és a instància de part, l’ordenació, la instrucció i la finalització 
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16. 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 

 
17. Els actes que posen fi a la via administrativa: 

a) Poden ser recurribles mitjançant un recurs d’alçada 
b) Poden ser impugnats davant del superior jeràrquic 
c) Poden ser recurribles mitjançant el recurs administratiu especial 
d) Poden se impugnats directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa 

 
18. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 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 vàlida 

 
19. En relació al pressupost municipal, l’acord provisional d’aprovació correspon: 

a) Al Ple per majoria absoluta 
b) Al Ple per majoria simple 
c) Correspon a l’Alcalde/essa 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 
20. La principal font de finançament de les hisendes locals són els/les: 

a) Crèdits obtinguts de les institucions financeres 
b) Ingressos de dret privat 
c) Tributs propis 
d) Prestacions personals dels veïns 

 
21. Es consideren ingressos de les Hisendes Locals: 

a) Els productes d’operacions de crèdit 
b) Les subvencions 
c) Els productes de les multes i sancions 
d) Totes les respostes són correctes 

 
22. Els tributs es classifiquen en: 

a) Impostos, taxes, i preus públics 
b) Impostos, taxes i contribucions especials 
c) Impostos, taxes i hisendes locals 
d) Taxes, contribucions especials i preus públics 

 
23. La condició de funcionari/ària s’adquireix: 

a) En el moment en que s’aprova definitivament 
b) Al publicar la relació d’aprovats 
c) Al ser nomenat/ada com a tal 
d) Com a conseqüència de la pressa de possessió, després del nomenament 
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24. Un/a funcionari/ària en comissió de serveis està en situació de: 
a) Servei actiu 
b) Excedència 
c) Suspensió 
d) Serveis especials 

 
25. El reconeixement de compatibilitat al personal per a realitzar un treball fora de 
l’Administració: 

a) No és necessari 
b) És previ a aquest treball 
c) És posterior 
d) Només s’atorga per a dur a terme activitats privades 

 
26. Els drets i obligacions dels contractista s’acostumen a incorporar en el/els: 

a) Plecs de prescripcions tècniques 
b) Plecs de clàusules administratives 
c) Projecte tècnic de l’obra 
d) Tot l’anterior 

 
27. Necessàriament en la mesa de contractació hi ha d’haver: 

a) Interventor/a de fons de la Corporació 
b) Secretari general de la mateixa 
c) President de la Corporació 
d) Totes les respostes anteriors són correctes 

 
28. En cas que se celebri un contracte administratiu per un òrgan de l’Administració 
manifestament incompetent: 

a) Aquest òrgan resta incapacitat per a celebrar contractes posteriors 
b) El contractista, encara que hagi complert part de les seves obligacions, no té dret a 

cap indemnització, havent-se de rescindir el contracte 
c) El contracte és nul de ple dret 
d) S’inhabilita tant a l’òrgan de contractació com al contractista 
 

29. L’estructura pressupostària que es basa en les activitats a desenvolupar i els objectius 
dóna lloc a la classificació: 

a) Orgànica 
b) Funcional 
c) Econòmica 
d) Per programes 

 
30. El capítol 1 de la classificació econòmica de les despeses es refereix a: 

a) Despeses financeres 
b) Transferències corrents 
c) Despeses de personal 
d) Despeses de serveis 

 
 
 


