
 

 

PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA D’ENGINYER/A 
TÈCNICA/A D’OBRES PÚBLIQUES, ADSCRITA A LA UNITAT DE CONSERVACIÓ DE L’ÀREA DEL 
SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN LLIURE (Conv. 
17/053) 

 

1.- El capítol de la Constitució espanyola dedicat a l’administració local forma part del: 

a) Títol Preliminar 

b) Títol IV. Del Govern i de l’Administració 

c) Títol VIII. De l’organització territorial de l’Estat 

 

2.- Dels actes del Rei: 

a) n’és responsable ell mateix 

b) sempre n’assumeix la responsabilitat el President del Govern 

c) en seran responsables les persones que els referendin 

 

3.- Després de cada renovació del Congrés de Diputats, qui, prèvia consulta amb els 
representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, proposarà a un 
candidat a la Presidència del Govern? 

a) El President del Congrés 

b) El Rei 

c) El President del Consell General del Poder Judicial 

 

4.- L’òrgan judicial superior en tots els ordres, llevat en matèria de garanties constitucionals és 
el: 

a) Tribunal Suprem 

b) Tribunal Constitucional 

c) Consell General del Poder Judicial 

 

5.- Els Diputats del Parlament Europeu són elegits per sufragi universal directe per un període 
de: 

a) cinc anys 

b) quatre anys 

c) tres anys 

 

6.- Catalunya va assolir l’autonomia a través del procediment previst a: 

a) la Disposició Addicional Quarta de la Constitució Espanyola 

b) l’article 103 de la Constitució Espanyola 

c) la Disposició Transitòria Segona de la Constitució Espanyola 

 

 



 

7.- Les Hisendes Locals: 

a) disposaran exclusivament dels mitjans que els tributs propis els permetin recaptar 

b) disposaran dels mitjans suficients per desenvolupar les funcions que la Llei atribueix a les 
Corporacions Locals 

c) disposaran exclusivament dels mitjans que provinguin de la seva participació en els tributs de 
l’Estat i de les Comunitats Autònomes 

 

8.- Quan en una sol·licitud hi figurin diversos interessats, les actuacions a què donin lloc s’han 
d’efectuar: 

a) únicament amb el representant o interessat que aquests hagin assenyalat expressament 

b) únicament amb el representant que disposi d’apoderament 

c) amb el representant o interessat que aquests hagin assenyalat expressament i, si no n’hi ha, 
amb el que figuri en primer terme 

 

9.- La competència: 

a) és irrenunciable 

b) és renunciable 

c) és renunciable excepte en els supòsits de delegació i avocació 

 

10.- La llei espanyola que adapta l’ordenament jurídic espanyol al Reglament europeu 2016/679, 
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, és la: 

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

b) Llei orgànica 3/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques 

c) Llei orgànica 3/2017, de 5 de maig, de Protecció de Drets Personals i garantia dels drets 
digitals 

 

11.- Quin dels següents subjectes no està obligat a relacionar-se amb les administracions 
públiques a través de mitjans electrònics: 

a) Una persona jurídica 

b) Una persona física 

c) Un professional que exerceix una professió per a la qual es requereixi la col·legiació 
obligatòria, en exercici de la seva activitat professional 

 

12.- Espanya es constitueix, d’acord amb la Constitució espanyola, en: 

a) un Estat social i democràtic de Dret que propugna com a valors superiors del seu ordenament 
jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític 

b) una Monarquia de Dret que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la 
llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític 

c) un Estat de Dret que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, 
la justícia, la igualtat i el pluralisme polític 

 

 



 

13.- Tindran les funcions de vetllar pels poders del Congrés i del Senat, quan aquestes no estiguin 
reunides: 

a) les Meses de cada Cambra  

b) el Consell General del Poder Judicial 

c) les Diputacions Permanents de cada Cambra 

 

14.- Les direccions generals, per a la distribució de les competències encomanades, s’organitzen 
en: 

a) secretaries generals 

b) subsecretàries 

c) subdireccions generals 

 

15.- L’òrgan de govern del Poder Judicial és: 

a) El Tribunal Constitucional 

b) El Tribunal Suprem 

c) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 

16.- La Comissió Europea és una de les principals institucions de la Unió Europea, la finalitat de 
la qual és: 

a) ser la principal institució decisòria de la Unió Europea 

b) representar i defensar els interessos del conjunt de la Unió Europea, així com supervisar i 
aplicar les polítiques de la Unió Europea 

c) ser l’autoritat judicial de la Unió Europea 

 

17.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya actualment vigent va ser aprovat: 

a) per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol 

b) per la Llei Orgànica 4/1979, de 18 de desembre 

c) per la Llei Orgànica 5/2005, de 2 d’octubre 

 

18.- La població d’un municipi està constituïda: 

a) pel conjunt dels residents en aquell municipi 

b) pel conjunt de persones inscrites en el Padró municipal 

c) pel conjunt dels residents en aquell municipi i d’aquells transeünts que s’hi puguin trobar 

 

19.- Per als actes i gestions de mer tràmit: 

a) s’haurà d’acreditar la representació 

b) s’haurà d’acreditar la representació mitjançant apoderament “apud acta” 

c) la representació es presumeix 

 

 

 



 

20.- Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: 

a) poden tenir un secretari, que pot ser un membre del mateix òrgan o una persona  al servei de 
l’Administració pública corresponent 

b) han de tenir un secretari, que pot ser un membre del mateix òrgan o una persona  al servei de 
l’Administració pública corresponent 

c) han de tenir un secretari, que ha de ser un membre del mateix òrgan 

 

21.- Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i restants ingressos de dret públic de les 
entitats locals es podrà interposar: 

a) només el recurs de reposició, i contra la resolució d’aquest el recurs contenciós administratiu 

b) el recurs contenciós administratiu o el recurs potestatiu de reposició, i contra la resolució 
d’aquest el recurs contenciós administratiu 

c) només el recurs d’alçada, i contra la resolució d’aquest el recurs contenciós administratiu 

 

22.- El tractament de dades personals d’una persona menor d’edat només es podrà fonamentar 
en el seu consentiment: 

a) quan sigui major de 14 anys 

b) quan sigui major de 15 anys 

c) quan sigui major de 16 anys 

 

23.- El punt d’accés electrònic la titularitat del qual correspongui a una Administració Pública que 
permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i, si s’escau, a la seu electrònica, és 
el: 

a) portal d’internet 

b) seu electrònica 

c) administració digital 

 

24.- Si es proposa la revisió parcial de la Constitució que afecti la Corona s’ha d’iniciar la revisió 
amb l’aprovació: 

a) per majoria absoluta del Congrés i del Senat, i a la dissolució immediata de les Corts 

b) per majoria de dues terceres parts del Congrés i del Senat, i a la dissolució immediata de les 
Corts 

c) per majoria de tres cinquenes parts del Congrés i del Senat, i a la dissolució immediata de les 
Corts 

 

25.- Les disposicions del Govern de l’Estat que continguin legislació delegada rebran el títol de: 

a) decrets legislatius 

b) decrets lleis 

c) lleis d’harmonització 

 

 

 

 



 

26.- L’instrument jurídic de la Unió Europea, que té un abast general, obligatori en tots els seus 
elements, directament aplicable a cada estat membre, sense que necessiti transposició és: 

a) el reglament 

b) la directiva 

c) el dictamen 

 

27.- La Junta de Govern existirà: 

a) en aquelles Diputacions provincials que el seu Reglament Orgànic ho estableixi 

b) en totes les Diputacions provincials 

c) en aquelles Diputacions on s’hagin previst delegacions de competències a la Junta de Govern 

 

28.- Els organismes públics i les entitats de dret públic vinculants o dependents de les 
administracions públiques: 

a) formen part del sector públic institucional i es consideren administracions públiques 

b) formen part del sector públic institucional i no es consideren administracions públiques 

c) no formen part del sector públic institucional i no es consideren administracions públiques 

 

29.- En els casos d’incompliment del deure d’abstenció per qui hi estigui obligat, els interessats: 

a) poden promoure la recusació en les al·legacions que han de presentar contra la resolució 
d’inici del procediment 

b) poden promoure la recusació amb la interposició del recurs ordinari corresponent 

c) poden promoure la recusació en qualsevol moment de la tramitació del procediment 

 

30.- El tribut que es pot percebre per les Hisendes Locals per 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, de caràcter local, s’anomena: 

a) Taxa 

b) Contribucions especials 

c) Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

 

PREGUNTES DE RESERVA 

R1. El projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat l’aprova: 

a) El Congrés de Diputats 

b) El Senat 

c) El Consell de Ministres 

 

R2. L’òrgan superior col·legiat que dirigeix l’acció política i l’Administració de la Generalitat, 
exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària, és: 

a) El President de la Generalitat 

b) El Govern de la Generalitat 

c) El Delegat de l’Estat a Catalunya 



 

 

R3. Quin d’aquests impostos és d’exigència potestativa per part d’un Ajuntament: 

a) L’impost sobre béns immobles 

b) L’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

c) L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 


