
 

PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL, ADSCRITA AL DEPARTAMENT D’INSPECCIÓ I COMPROVACIÓ DE 
L’OA BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN 
LLIURE (Convocatòria 19/026) 

1. Els Jutges de Pau seran nomenats per un període de 4 anys? 
a) Per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent, en les persones 

elegides pel respectiu Ajuntament. 
b) Per la Sala de Govern de l’Audiència Provincial, en les persones elegides pel respectiu 

Ajuntament. 
c) Pel respectiu Ajuntament, reunit en sessió plenària. 

 

2. L’Estat podrà transferir o delegar a les comunitats autònomes facultats corresponents a 
matèria de titularitat estatal que per la seva pròpia naturalesa siguin susceptibles de 
transferència o delegació, mitjançant? 

a) Llei orgànica. 
b) Llei ordinària. 
c) Llei d’harmonització. 

 
3. 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 als interessats, si n’hi ha. 

 

4. La protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals és un 
dret fonamental protegit per l’article? 

a) 18.4 de la Constitució espanyola 
b) 103.1 de la Constitució espanyola 
c) No està protegit per la Constitució espanyola 

 
5. Els projectes de reforma constitucional ordinaris han de ser aprovats per? 
a) Majoria de 3/5 parts de cada una de les cambres 
b) Majoria absoluta de cada una de les cambres 
c) Majoria de 2/3 parts de cada una de les cambres 

 
6. L’Estatut provincial de Primo de Rivera, obra de José Calvo Sotelo, es va dictar l’any? 
a) 1924 
b) 1925 
c) 1926 

 
7. No són competències pròpies provincials? 
a) L’assistència en la prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributària, en període 

voluntari i executiu. 
b) La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el 

territori provincial. 
c) La tramitació d’instruments de planejament urbanístic supralocal. 

 

8. La reina consort o el consort de la reina? 

a) Podran assumir funcions constitucionals. 

b) No podran assumir funcions constitucionals llevat allò disposat per a la tutoria. 

c) No podran assumir funcions constitucionals llevat allò disposat per a la regència. 



 

9. La Comissió especial de Comptes? 
a) És un òrgan d’existència preceptiva en totes les províncies, la composició del qual s’ajusta a 

allò establert per a les Comissions informatives. 
b) És un òrgan d’existència potestativa en les províncies, la composició del qual s’ajusta a allò 

establert per a les Comissions informatives. 
c) És un òrgan d’existència preceptiva en totes les províncies, la composició del qual s’ajusta a 

allò establert per al Ple. 

 

10. Les ordenances fiscals podran establir una bonificació de la quota a favor dels subjectes 
passius que domiciliïn les seves deutes de venciment periòdic en una entitat financera, avancin 
pagaments o realitzin actuacions que impliquin col·laboració en la recaptació d’ingressos, de fins 
el? 

a) Cinc per cent 

b) Deu per cent 

c) Quinze per cent 

 

11. 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. 

 

12. Les entitats de dret privat, vinculades o dependents de les administracions públiques? 

a) Estan subjectes al que disposen les normes de la Llei 39/2015 de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 

b) Estan subjectes al que disposen les normes de la Llei 39/2015 de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques que s’hi refereixen específicament, i en tot cas, quan 
exerceixin potestats administratives. 

c) No estan subjectes al que disposen les normes de la Llei 39/2015 de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 

 

13. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, han estat 
desenvolupades, en allò que es refereix a l’actuació i el funcionament electrònic del servei públic, 
per? 

a) El Reial Decret 3/2021, de 3 de gener, pel que s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament 
del sector públic per mitjans electrònics 

b) El Reial Decret 23/2021, de 3 de febrer, pel que s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics 

c) El Reial Decret 203/2021, de 3 de març, pel que s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics 



 

14. En un ajuntament, l’ordenació dels pagaments és competència de? 

a) El Ple 

b) L’Alcalde 

c) La Junta de Govern Local 

 

15. 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. 

 

16. La capacitat dels sistemes d’informació, i dels procediments als que aquests donen suport, 
de compartir dades i possibilitat l’intercanvi d’informació entre aquests, és el principi de? 

a) Interoperabilitat 

b) Accessibilitat 

c) Neutralitat d’ús 

 

17. Quin d’aquests òrgans no és un òrgan directiu de l’organització central de l’administració 
general de l’Estat? 

a) Els secretaris generals tècnics 

b) Els subdirectors generals 

c) Els secretaris d’Estat 

 

18. Contra la resolució d’una recusació? 

a) Es pot interposar el recurs administratiu i/o contenciós administratiu que correspongui. 

b) No cabrà recurs, sens perjudici de la possibilitat d’al·legar la recusació en interposar el recurs 
que procedeixi contra l’acte que posi fi al procediment. 

c) Es podrà interposar recurs d’alçada perquè aquesta resolució posa fi a la via administrativa. 

 

19. 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 

 



 

20. Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en? 

a) Municipis, comarques i vegueries 

b) Municipis i comarques 

c) Municipis i vegueries 

 

21. Els territoris que en el passat havien plebiscitat afirmativament projectes d’Estatut 
d’autonomia i comptessin, a la promulgació de la Constitució, amb règims provisionals 
d’autonomia van poder accedir a l’autonomia en la forma prevista a l’apartat 2 de l’article 148 de 
la Constitució, d’acord amb allò previst a? 

a) La Disposició addicional segona de la Constitució 

b) La Disposició addicional quarta de la Constitució 

c) La Disposició addicional cinquena de la Constitució 

 

22. Quan la condició d’interessat en un procediment derivi d’alguna relació jurídica transmissible? 

a) L’interessat mantindrà aquesta condició per tal de protegir la seva situació jurídica. 

b) El dret-havent no succeirà en la condició d’interessat fins a la resolució del procediment. 

c) El dret-havent succeirà en la condició d’interessat sigui quin sigui l’estat del procediment. 

 

23. Un Ajuntament pot cedir a altres Administracions públiques que ho sol·licitin les dades del 
Padró Municipal? 

a) Amb el consentiment previ de l’afectat. 

b) Sense el consentiment previ de l’afectat només, quan siguin necessaris per a l’exercici de les 
seves respectives competències, i exclusivament per assumptes en els que la residència o el 
domicili siguin dades rellevants. 

c) Quan aquestes li sol·licitin de forma motivada, per acord del seu òrgan competent. 

 

24. En el Govern de l’Estat, els ministres sense cartera? 

a) Poden existir, i se’ls atribuirà la responsabilitat de funcions governamentals a través de Reial 
Decret. 

b) Poden existir, i se’ls atribuirà la responsabilitat de funcions governamentals a través d’una llei. 

c) No poden existir. 

25. 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 

 



 

26. Als efectes de determinar la base imposable d’una contribució especial s’entendrà per cost 
suportat per l’entitat local? 

a) La quantia resultant de restar a la xifra del cost total l’import de les subvencions que l’entitat 
local obtingui 

b) La quantia del cost total de l’obra o servei 

c) La quantia resultant de restar a la xifra del cost total l’interès del capital invertit 

 

27. En relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres? 

a) Les entitats locals hauran d’acordar la seva imposició i supressió, i aprovar les corresponents 
ordenances fiscals reguladores. 

b) Les entitats locals no hauran d’acordar la seva imposició i supressió i podran fixar els elements 
necessaris per a la determinació de les quotes tributàries, acordar l’exercici d’aquestes facultats 
i aprovar les ordenances fiscals. 

c) La seva exacció no requerirà l’aprovació d’ordenances fiscals. 

 

28. Les normes amb rang de llei que les Corts Generals podran delegar en el Govern no podran 
afectar matèries: 

a) Que s’hagin d’aprovar mitjançant llei orgànica 

b) Que s’hagin d’aprovar mitjançant llei ordinària 

c) Que s’hagin d’aprovar mitjançant decret legislatiu 

 

29. Cada municipi? 

a) Pertanyerà a una sola província i el seu terme municipal pot ser discontinu. 

b) Pertanyerà a una sola província i el seu terme municipal no pot ser discontinu. 

c) Pot pertànyer a províncies limítrofs tot i que el seu terme municipal no pot ser discontinu. 

 

30. Quina d’aquestes afirmacions és la més correcta? 

a) L’Estat s’organitza territorialment en municipis i en províncies; que gaudeixen d’autonomia per 
a la gestió dels seus respectius interessos. 

b) L’Estat s’organitza territorialment en municipis, en províncies i en les Comunitats Autònomes 
que es constitueixin; que gaudeixen d’autonomia d’acord amb les seves competències. 

c) L’Estat s’organitza territorialment en municipis, en províncies i en les Comunitats Autònomes 
que es constitueixin; que gaudeixen d’autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos. 

 

Preguntes reserva 

R1. No és una competència exclusiva de l’Estat? 

a) L’urbanisme i l’habitatge 
b) El foment de la investigació científica i tècnica 
c) Les bases del règim miner i energètic 



 

 

R2. El Consell Audiovisual de Catalunya? 

a) Malgrat no ser una institució de la Generalitat de Catalunya, és l’autoritat reguladora 
independent en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada. 

b) És una entitat privada reguladora en l’àmbit de la comunicació dels mitjans que  en formen 
part. 

c) És una institució de la Generalitat de Catalunya i l’autoritat reguladora independent en 
l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada. 

 

R3. Quina d’aquestes actuacions de l’interessat en un procediment administratiu no requereix 
l’ús obligatori de signatura? 

a) Presentar declaracions responsables 

c) Interposar recursos 

d) Aportar documentació complementària 

 


