
 
 

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 SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ADSCRITA A L’ÀREA DEL 
SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL – SECRETARIA INTERVENCIÓ MUNICIPAL – 
UNITAT D’E-ADMINISTRACIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN LLIURE 
(Conv. 18/040) 

1. L’avocació s’ha d’efectuar mitjançant un acord motivat 

a) que serà ferm en via administrativa 

b) que s’ha de publicar en el butlletí oficial 

c) que s’ha de notificar a les persones interessades, si n’hi ha 

 

2.- Els reials decrets lleis i els reials decrets legislatius són aprovats per? 

a) les Corts Generals 

b) el Congrés dels Diputats 

c) el Consell de Ministres 

 

3.- Són òrgans directius de l’Administració General de l’Estat? 

a) els Secretaris generals i els Directors generals 

b) els Subsecretaris generals tècnics i els Secretaris d’Estat 

c) els Secretaris generals i els Secretaris d’Estat 

 

4.- Les competències en monts i aprofitaments forestals 

a) són exclusives de l’Estat 

b) van poder ser assumides per les Comunitats Autònomes 

c) cap de les respostes anteriors no és correcta 

 

5.- Quina constitució espanyola va ordenar que en cada província hi hagués una Diputació 
i és el seu primer antecedent? 

a) la de 1876 

b) la de 1812 

c) la de 1941 

 

6.- La població d’un municipi està formada 

a) per les persones inscrites en el Cens municipal 

b) per les persones inscrites en el Padró municipal 

c) per les persones residents en el municipi 

 



 
 

7.- Els ingressos procedents de l’alienació de béns patrimonials 

a) es podran destinar al finançament de despeses corrents 

b) es podran destinar al finançament de despeses corrents, excepte que es tracti de 
parcel·les sobreres no edificables o d’efectes no utilitzables 

c) no es podran destinar al finançament de despeses corrents, excepte que es tracti de 
parcel·les sobreres no edificables o d’efectes no utilitzables 

 

8.- La reforma dels Estatuts d’Autonomia s’ajustarà al procediment establert en els 
mateixos i requerirà, en tot cas 

a) la seva aprovació a través d’un referèndum 

b) la seva aprovació per llei de la respectiva Comunitat Autònoma 

c) l’aprovació per les Corts Generals, mitjançant Llei orgànica 

 

9.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya regula com a institucions de la Generalitat 

a) el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de 
Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell Audiovisual de Catalunya 

b) el Parlament, el President, el Govern, la Comissió Jurídica Assessora, el Síndic de 
Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell Audiovisual de Catalunya 

c) el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de 
Greuges, la Sindicatura de Comptes i la Televisió de Catalunya 

 

10. En l’àmbit de les competències executives correspon a la Generalitat 

a) la potestat reglamentària, que comprèn l’aprovació de disposicions per a l’execució de 
la normativa de l’Estat, així com la funció executiva 

b) la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva 

c) la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, en el marc de les 
bases que fixi l’Estat 

 

11. Assegurar la prestació integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels 
serveis de competència municipal és una finalitat de 

a) les comunitats autònomes 

b) les províncies 

c) els municipis 

 

12. Les competències que s’exerceixin per delegació 

a) es podran delegar 

b) no es podran delegar 

c) no es podran delegat, llevat autorització expressa d’una Llei 

 

13. L’establiment d’una seu electrònica 

a) és el punt d’accés electrònic la titularitat del qual correspon a una administració pública 



 
 

b) comporta la responsabilitat del seu titular respecte la integritat, veracitat i actualització 
de la informació i els serveis als que es pugui accedir a través d’ella 

c) cap de les respostes anteriors no és correcta 

 

14.- Les persones que tenint dret a la successió en el tron d’Espanya contraguessin 
matrimoni contra l’expressa prohibició del Rei i de les Corts Generals 

a) igualment podran ser coronades reis 

b) quedaran excloses en la successió a la Corona, elles mateixes i els seus descendents 

c) el matrimoni dels hereus a la Corona no constitueix cap causa d’exclusió en la seva 
successió 

 

15. Els Tribunals i Jutjats de l’ordre contenciós administratiu coneixeran 

a) de les pretensions en relació amb l’actuació de les administracions públiques subjecta 
al dret administratiu, amb la inactivitat de l’Administració i contra les seves actuacions 
materials que constitueixin via de fet. 

b) de les pretensions en relació amb l’actuació de les administracions públiques subjecta 
al dret administratiu, amb les disposicions generals de rang inferior a la Llei i amb la 
inactivitat de l’Administració. 

c) de les pretensions en relació amb l’actuació de les administracions públiques subjecta al 
dret administratiu, amb les disposicions generals de rang inferior a la Llei, amb la inactivitat 
de l’Administració i contra les seves actuacions materials que constitueixin via de fet. 

 
16. En tots els ajuntaments existirà 
a) junta de govern local 
b) òrgans d’estudi, informe o consulta 
c) comissió especial de comptes 
 
 
17.- La Llei actualment vigent a l’Estat espanyol que regula la protecció de dades de 
caràcter personal, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/617 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 

a) La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i drets 
digitals 

b) La Llei orgànica 15/1999, de 3 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

c) El Reial decret Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del dret 
espanyol a la normativa de la Unió europea en matèria de protecció de dades 

 

18.- Els principis bàsics del dret europeu són 
a) eficàcia, jerarquia i primacia 

b) primacia i efecte directe 

c) efecte directe i representació 

 
19. El President del Tribunal Suprem serà nomenat pel Rei, a proposta de 
a) del Govern, en la forma que determini la Llei. 
b) del Consell General del Poder Judicial, en la forma que determini la Llei 



 
 

c) del Congrés de Diputats, en la forma que determini al Llei 
 
20. Els acords provisionals de les corporacions locals de modificació de les corresponents 
ordenances fiscals es publicaran 
a) durant quinze dies, com a mínim 
b) durant un mes, com a mínim 
c) durant trenta dies, com a mínim 
 
21. Quina d’aquestes, no forma part de les institucions de la Unió Europea? 
a) El Consell d’Europa  
b) El Consell Europeu  
c) El Consell de la Unió Europea 
 
22. Quina d’aquestes respostes és incorrecta? 
a) en totes les Diputacions provincials existirà el President, els Vicepresidents, la Junta de 

Govern i el Ple 
b) en totes les Diputacions existirà el President, els Vicepresidents, òrgans d’estudi, 

informe o consulta i el Ple 
c) en totes les Diputacions existirà el President, els vicepresidents, una comissió especial 

de suggeriments i reclamacions i el Ple 
 
23. No tenen la consideració d’administracions públiques 
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 
c) les entitats que integren l’administració local 
 
24. No estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les 
Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit en un procediment 
administratiu 
a) les persones físiques 
b) les persones jurídiques 
c) aquelles persones que exerceixin una activitat professional per a la que es requereixi 

col·legiació obligatòria en exercici d’aquesta activitat professional 
 
25.- Les adquisicions a títol d’herència, llegat o donació 
a) constitueixen ingressos percebuts en concepte de preus públics 
b) constitueixen participacions en tributs de l’Estat 
c) cap de les respostes anteriors no és correcta 
 
26.- Es podran dirigir al responsable o encarregat del tractament de dades de les persones 
difuntes per sol·licitar l’accés a les seves dades personals i, en el seu cas, la seva 
rectificació o supressió 
a) les persones vinculades al difunt per raons familiars o de fet així com els seus hereus 
b) els seus hereus i familiars 
c) cap de les respostes anteriors no és correcta 
 
27.- Quan es proposi la revisió parcial de la Constitució espanyola, si aquesta afecta la 
Corona, per a la seva aprovació cal 
a) l’aprovació per majoria absoluta de cada Cambra i la dissolució immediata de les Corts, 

la ratificació de la decisió per les Cambres escollides per majoria absoluta, i l’aprovació 
de la reforma per referèndum. 

b) l’aprovació per majoria de dos terços de cada Cambra i la dissolució immediata de les 
Corts, la ratificació de la decisió per les Cambres escollides per majoria de dos terços, 
i l’aprovació de la reforma per referèndum. 



 
 

c) l’aprovació per majoria de tres quartes parts de cada Cambra i la dissolució immediata 
de les Corts, la ratificació de la decisió per les Cambres escollides per majoria de tres 
quartes parts, i l’aprovació de la reforma per referèndum. 

 
28.- El Govern dirigeix la política interior i exterior, l’administració civil i militar i la defensa 
de l’Estat, i 
a) exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d’acord amb la constitució i les 

lleis 
b) exerceix la funció legislativa i la potestat reglamentària d’acord amb la constitució i les 

lleis 
c) exerceix la funció executiva i la potestat legislativa d’acord amb la constitució i les lleis 

 
29. Tindran la consideració de persones interessades per tal de reclamar contra els acords 
provisionals d’aprovació de les ordenances fiscals? 
a) els que tinguessin un interès directe o resultessin afectats per aquells acords 
b) els col·legis oficials, cambres oficials, associacions i altres entitats legalment 

constituïdes per vetllar per interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuïn 
en defensa dels que els són propis. 

c) totes les respostes anteriors són correctes 
 
30.- El punt d’accés electrònic la titularitat del qual correspon a una Administració pública 
que permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i, si s’escau, a la seu 
electrònica corresponent és la 
 
a) Seu electrònica 
b) Portal d’Internet 
c) Perfil del contractant 

PREGUNTES DE RESERVA 

R1. Les autoritats i el personal al servei de les Administracions en qui es doni un motiu 
d’abstenció 
a) podran ser recusats per qualsevol persona en exercici de l’acció pública en qualsevol 

moment de la tramitació del procediment 
b) podran ser recusats pels interessats en qualsevol moment de la tramitació del 

procediment 
c) cap de les respostes anteriors no és correcta 

R2. Els Ministeris comptaran, en tot cas, per a la gestió dels serveis comuns 
a) amb una Secretaria general i amb una Subsecretaria 
b) amb una Subsecretaria i una Secretaria general tècnica 
c) amb una Secretaria d’Estat i amb una Subsecretaria 
 

R3. La fixació de les quotes individualitzades definitives de les contribucions especials 
s’efectuarà 

a) finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del servei 

b) en l’acord d’imposició de les contribucions especials 

c) en l’acord d’ordenació de les contribucions especials 

 

 


