
 

 

1. La llengua utilitzada per les persones interessades quan s’adrecen als òrgans de 

l’Administració General de l’Estat amb seu a Catalunya: 

a) Pot ser qualsevol de les llengües cooficials: el català, el castellà o l’occità. 

b) Sempre ha de ser el català, perquè és la llengua pròpia de Catalunya. 

c) Només pot ser el català i/o el castellà. 

d) Sempre ha de ser el castellà, perquè és la llengua oficial a tot l’Estat. 

 

2. El grau personal corresponent a algun dels nivells en què es classifiquen els llocs de 

treball del personal funcionari es pot adquirir: 

a) Per haver ocupat durant 1 any consecutiu, o durant 2 anys amb interrupció, un o més llocs 

del nivell corresponent. 

b) Per haver ocupat durant 1 any consecutiu, o durant 3 anys amb interrupció, un o més llocs 

del nivell corresponent. 

c) Per haver ocupat durant 2 anys consecutius, o durant 3 anys amb interrupció, un o més llocs 

del nivell corresponent. 

d) Per haver ocupat durant 2 anys consecutius, o durant 4 anys amb interrupció, un o més llocs 

del nivell corresponent. 

 

3. Els acords provisionals adoptats per les corporacions locals per a l’establiment, 

supressió i ordenació de tributs s’han d’exposar al tauler d’anuncis de l’entitat per un 

període mínim de: 

a) 20 dies naturals. 

b) 30 dies. 

c) 2 mesos. 

d) 10 dies. 

 

4. Qui ostenta la representació del Poder Judicial a Catalunya: 

a) El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

b) El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sempre que no concorri el 

president del Tribunal Suprem. 

c) El president del Tribunal Suprem, sempre que no concorri el president del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya. 

d) El president del Tribunal Suprem. 



 

5. El Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’alcalde i la Junta de Govern 

local excepte: 

a) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèria de 

competència plenària. 

b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 

c) L’alteració de la qualificació jurídica dels bens de domini públic. 

d) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o 

concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos. 

 

6. L'article 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques disposa que, a l'efecte del que estableix la mateixa Llei, tenen 

capacitat d’obrar davant les administracions públiques: 

a) Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes 

civils. 

b) Els menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos, 

l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona 

que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S’exceptua el supòsit dels menors 

incapacitats, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o 

interessos de què es tracti. 

c) Quan la llei així ho declari expressament, els grups d’afectats, les unions i entitats sense 

personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms. 

d) Totes són correctes. 

 

7. A l’Estat espanyol, tenen dret a obtenir la tutela efectiva dels jutges i tribunals en 

l’exercici dels seus drets i interessos legítims: 

a) Només els que tinguin nacionalitat espanyola. 

b) Els que tinguin nacionalitat espanyola o permís de residència. 

c) Totes les persones. 

d) Tots els ciutadans excepte els condemnats per sentència ferma. 

 

8. Per als òrgans de contractació, els terminis que fixa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic, per a la presentació de sol·licituds de participació i de 

proposicions són terminis: 

a) Mínims. 

b) Orientatius. 

c) Màxims. 

d) Facultatius. 

 



9. Els béns propietat dels ens locals són inalienables, inembargables i imprescriptibles, i 

no estan subjectes a cap tribut: 

a) Només en el cas dels béns comunals. 

b) Només en el cas dels béns comunals i dels demanials. 

c) Només en el cas dels comunals, dels demanials i dels integrants del patrimoni públic de sòl i 

habitatge. 

d) Només en el cas dels adquirits lliures de càrregues. 

10. D’acord amb l’article 166 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, indica quina de les 

afirmacions següents és falsa: 

Al pressupost general s’hi uniran com annexes: 

a) Els plans i programes d’inversió i finançament que, per a un termini de quatre anys, podran 

formular els municipis. 

b) Els plans i programes d’inversió i finançament que, per a un termini de quatre anys, hauran 

de formular els municipis. 

c) L’estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de tots els pressupostos, i 

l’estat de previsió dels seus organismes autònoms i societats mercantils. 

d) Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils de quin 

capital social sigui titular únic o partícip majoritari l’entitat local. 

 

11. D’acord amb l’art. 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, aquesta llei s’aplica al sector públic, que 

comprèn:  

 

a) L’Administració General de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes i 

l'Administració local. 

b) L’Administració General de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes i les 

entitats que integren l'Administració local. 

c) L’Administració General de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les 

entitats que integren l'Administració local i el sector públic institucional. 

d) L’Administració General de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes, 

l'Administració local i el sector públic institucional. 

 

12. Indica quina de les circumstàncies següents constitueix causa d’inadmissibilitat dels 

recursos administratius: 

a) L’errada en la qualificació del recurs per part del recurrent. 

b) La manca d’al·legació de fets i de fonaments jurídics diferents dels considerats a la resolució 

impugnada. 

c) La manifesta manca de fonament del recurs. 

d) La concurrència de vicis i defectes no imputables a l’Administració autora de l’acte impugnat. 

 



13. D’acord amb l’art. 15.2 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, el contracte de concessió de serveis:  

a) No eximeix l’administració titular del servei del risc operacional.     

b) Implica la transferència al concessionari del risc operacional. 

c) Implica la transferència al concessionari de la titularitat del servei i del risc operacional. 

d) Implica la transferència al concessionari del risc operacional, sempre i quan les pèrdues no 

superin el 50% de la inversió.  

 

14. La Generalitat de Catalunya és: 

a) El sistema institucional en què s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya, que està 
integrat pel Parlament i pel Govern.  

b) El sistema institucional en què s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya, que està 

integrat pel Parlament, pel Govern i per la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya. 

c) El sistema institucional en què s’organitza territorialment l’autogovern de Catalunya, que està 
integrat pels ajuntaments, les diputacions i la resta d’entitats locals. 

d) El sistema institucional en què s’organitza administrativament l’autogovern de Catalunya, 

que està integrat per municipis, vegueries i comarques. 

 

15. Segons la normativa que regula l’organització del govern local de Catalunya, la 
creació d’altres ens locals supramunicipals es fonamenta en: 

a) La voluntat de col·laboració i associació dels municipis, exclusivament. 

b) El reconeixement d’àrees metropolitanes, exclusivament. 

c) La voluntat de col·laboració i associació dels municipis i en el reconeixement de les àrees 
metropolitanes, amb creació, modificació, supressió, i establiment del règim jurídic regulats per 
llei del Parlament. 

d) No es pot fonamentar, atenent que l’àmbit supramunicipal és constituït, en tot cas, per les 
comarques.  

 

16. La periodicitat de l’informe normatiu que han de fer les administracions públiques en 

compliment del que preveu l’article 132 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, és de caràcter: 

a) Biennal. 

b) Anual. 

c) Semestral. 

d) Quadriennal, coincidint amb l’inici de mandat. 

 

17. Una persona funcionària d’un ajuntament que, mitjançant els sistemes de provisió de 

llocs de treball, passa a ocupar amb caràcter permanent un lloc de treball en un altre 

ajuntament passa a estar, respecte de l’ajuntament d’origen, en situació de: 

a) Serveis especials. 



b) Comissió de serveis. 

c) Serveis en altres administracions. 

d) Excedència voluntària. 

 

18. D’acord amb l’art. 142 de la Constitució Espanyola les hisendes locals hauran de 

disposar dels mitjans suficients per a l’exercici de les funcions que la llei els atribueix i 

es nodriran fonamentalment: 

a) De tributs, taxes i preus públics  aprovats per l’entitat local. 

b) De tributs propis i de la participació en els de l’Estat i en els de les comunitats autònomes. 

c) De tributs propis i de la participació en els de l’Estat i altres ingressos de dret públic. 

d) De tributs propis i de la participació en els de l’Estat i altres ingressos de dret públic i privats. 

 

19. L’alcalde pot delegar l’exercici de determinades atribucions: 

a) En els membres de la Junta de Govern Local, i on no existeixi, en el tinents d’alcalde, 

exclusivament. 

b) En els membres de la Junta de Govern Local exclusivament. 

c ) En qualsevol regidor. 

d) En els membres de la Junta de Govern Local, i on no existeixi, en els tinents d’alcalde, sense 

perjudici de les delegacions especials que es pot delegar a qualsevol regidor.  

 

20. L'article 13 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, estableix que són drets de les persones en les seves 

relacions amb les Administracions públiques: 

a) A comunicar-se amb altres administrats a través d’un punt d’accés general electrònic de 

l’Administració. 

b) A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions 

públiques en el format que sol·liciti. 

c) A obtenir i utilitzar els mitjans d’identificació i signatura electrònica que disposa la Llei 

39/2015. 

d) Totes són correctes. 

 

21. La tutela dels drets i llibertats reconeguts al Capítol II del Títol I de la Constitució 

espanyola correspon: 

a) Al Tribunal Constitucional, exclusivament. 

b) Als tribunals ordinaris per un procediment especial, basat en els principis de preferència i 

sumarietat, exclusivament. 

c) A l’Administració pública, quan en reguli l’exercici. 

d) A tots els jutjats i tribunals. 

 



22. Sempre que sigui possible, quin és el criteri preponderant quan per a l’adjudicació 

dels contractes s’utilitza una pluralitat de criteris d’adjudicació: 

a) El criteri preponderant serà el preu. 

b) Els criteris preponderants faran referència a característiques de l’objecte del contracte que 

es puguin valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de les 

fórmules establertes en els plecs. 

c) Els criteris preponderants seran aquells la quantificació dels quals depengui d’un judici de 

valor realitzat per experts independents en nombre no inferior a tres. 

d) No s’admet la concurrència de més d’un criteri d’adjudicació excepte en els contractes amb 

prestacions intel·lectuals o artístiques. 

 

23. En relació amb l’inventari de bens, assenyala l’afirmació correcta: 

a) L’inventari de béns s’ha de comprovar cada any. 

b) L’inventari de béns s’ha de formar cada any. 

c) L’inventari de béns s’ha de verificar cada any. 

d) L’inventari de béns s’ha d’inscriure en el Registre de la propietat. 

 

24. La gestió del pressupost de despeses es realitza en diverses fases. Indica quina de 

les següents no és correcta: 

a) Disposició o compromís de la despesa. 

b) Reconeixement o liquidació de l’obligació. 

c) Ordenació de la despesa. 

d) Autorització de la despesa. 

 

25. D’acord amb l’art. 84 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment  administratiu 

comú de les administracions públiques, posen fi al procediment administratiu:  

a) La resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es fonamenta la sol·licitud, quan 

aquesta renúncia no estigui prohibida per l'ordenament jurídic, i la declaració de caducitat.  

b) La resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es fonamenta la sol·licitud, quan 

aquesta renúncia no estigui prohibida per l'ordenament jurídic, la declaració de caducitat i la 

impossibilitat material de continuar-lo per causes sobrevingudes. 

c) La resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es fonamenta la sol·licitud, la 

declaració de caducitat i la impossibilitat material de continuar-lo per causes sobrevingudes. 

d) La resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es fonamenta la sol·licitud, la 

declaració de caducitat. 

 

26. En quin cas la resolució del recurs pot ordenar la retroacció del procediment? 

a) Quan per a la resolució s’hagin de tenir en compte fets nous o documents no recollits a 

l’expedient originari. 



b) Quan adverteixi l’existència de vicis de forma i no s’estimi procedent resoldre sobre el fons. 

c) Quan la desestimació del recurs pugui perjudicar a terceres persones que no han impugnat 

aquell acte. 

d) La retroacció del procediment no és possible després d’haver dictar la primera resolució. 

 

27. El Títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, regula les fases del procediment administratiu següents:  

a) D’ordenació, instrucció i finalització del procediment. 

b) D’iniciació, instrucció i finalització del procediment. 

c) D'iniciació, ordenació, instrucció i finalització del procediment. 

d) D’iniciació i finalització del procediment. 

 

28. Segons l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Síndic de Greuges: 

a) En els termes que estableixi la llei, pot dictaminar sobre l’adequació a l’Estatut i a la 

Constitució dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament, 
i sobre els decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament. 

b) Pot sol·licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre els projectes i les 
proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament, o sobre els decrets llei 

sotmesos a convalidació del Parlament, quan regulen drets reconeguts per l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 

c) Pot actuar com a òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control 

d’eficiència del sector públic. 

d) Ha d’actuar exclusivament en l’ordre jurisdiccional civil, penal, contenciós administratiu i 
social i en els que es puguin crear en el futur. 

 

29. D’acord amb el que preveu l’article 48 bis del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, quina de 

les operacions següents requereix l’autorització del l’òrgan competent de l’Administració 

pública que tingui atribuïda la tutela financera de les entitats locals quan no s’ajustin al 

principi de prudència financera? 

a) Actius financers. 

b) Passius financers. 

c) La concessió d’avals. 

d) Totes les operacions esmentades. 

 

30. El complement específic forma part de les retribucions complementàries del personal 

funcionari. Amb ell es retribueixen les condicions particulars dels llocs de treball pel que 

fa a: 

a) La dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, perillositat i penositat. 

b) El rendiment especial i l’interès amb què es desenvolupa el lloc de treball. 

c) El nivell assignat al lloc ocupat. 



d) L’índex de proporcionalitat assignat a cadascun dels grups/subgrups en què s’organitzen els 

cossos, escales, classes i categories. 

 

31. D’acord amb el que preveu l’article 21 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, quin 

dels serveis següents pot estar subjecte al pagament d’una taxa municipal: 

a) Enllumenat de la via pública. 

b) Neteja de la via pública. 

c) Protecció civil. 

d) Tramitació d’expedients administratius. 

 

32. D’acord amb la Constitució Espanyola, correspon al Rei: 

a) Nomenar i remoure els membres del Govern a proposta del President d’aquest. 

b) Convocar a referèndum en els casos previstos a la Constitució. 

c) L’alt patronatge de les reials acadèmies. 

d) Totes són correctes. 

 

33. D’acord amb l'article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, no són persones interessades en un 

procediment administratiu: 

a) Les que el promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius. 

b) Les que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin ser afectats per la 

decisió que s’adopti en aquest. 

c) Aquelles els interessos legítims de les quals, individuals o col·lectius, puguin ser afectats per 

la resolució i es personin en el procediment mentre no s’hagi dictat una resolució definitiva. 

d) Les que denuncien fets contraris a la normativa. 

 

34. L’òrgan de contractació pot desistir fonamentadament del procediment: 

a) Abans de publicar l’anunci de licitació. 

b) Abans d’adjudicar el contracte. 

c) Abans de formalitzar el contracte. 

d) Abans d’acabar l’execució del contracte. 

 

35. Les corporacions locals podran promoure i executar l’atermenament entre els seus 

béns i els dels particulars quan els límits resultin imprecisos o bé hi hagi indicis 

d’usurpació: 

a) Només en el cas dels béns demanials. 

b) Per als béns demanials, sense límit temporal, i per als patrimonials en el termini d’un any. 



c) Per a tots els béns demanials i patrimonials. 

d) Per a tots els béns, prèvia notificació al Registre de la Propietat. 

 

36. Assenyala quin dels actes següents no admet la interposició de recurs ordinari en via 

administrativa: 

a) Els acords dels tribunals avaluadors de processos selectius de personal. 

b) Els convenis en virtut dels quals es fixa l’import de la indemnització per responsabilitat 

patrimonial de l’administració. 

c) La desestimació per silenci administratiu d’un recurs de reposició. 

d) Els actes de tràmit que produeixin perjudici irreparable a drets i interessos legítims. 

 

37. D’acord amb l’art. 39 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment  administratiu 

comú de les administracions públiques, els actes administratius: 

a) Es presumeixen vàlids i produeixen efectes des de la data en què es dictin, llevat que 

aquests disposin una altra cosa. 

b) Són vàlids i produeixen efectes des de la data en què es dictin.  

c) Es presumeixen vàlids i produeixen efectes des de la data de la seva publicació. 

d) No són vàlids ni produeixen efectes fins a la seva publicació. 

 

38. Quina d’aquestes afirmacions és correcte: 

a) L’alcalde, els tinents d’alcalde i el Ple existeixen en tots els ajuntaments de més de 5.000 

habitants. 

b) L’alcalde, els tinents d’alcalde i el Ple existeixen en tots els ajuntaments. 

c) L’alcalde, els tinents d’alcalde el Ple i la Junta de Govern Local existeixen en tots els 

ajuntaments. 

d) L’alcalde i el Ple existeixen en tots els ajuntaments de menys de 5.000 habitants. 

 

39. Per al càlcul del cost efectiu dels serveis que exigeix la Llei de bases de règim local, 

cal tenir en compte les despeses següents: 

a) Els costos estimats directes i indirectes dels serveis segons el pressupost de l’any al qual es 

refereixi el càlcul. 

b) Els costos reals directes i indirectes dels serveis conforme les dades contingudes a la 

liquidació del pressupost general. 

c) Els costos efectius directes previstos en el pressupost de l’any al que es refereixi el càlcul i 

els indirectes resultants de la imputació del coeficient d’incidència poblacional sobre les 

subvencions de l’últim quinquenni. 

d) La totalitat de les despeses que resultin de l’auditoria del servei. 

 

40.  Les concentracions de població dins d’un municipi que formin nuclis separats: 



a) Es poden constituir en entitats municipals descentralitzades. La llei els ha de garantir la 

descentralització i la capacitat suficient per a portar a terme les activitats i prestar els serveis de 
llur competència. 

b) Han d’associar-se amb altres entitats municipals o amb altres ens públics per a exercir llurs 

competències. 

c) Poden establir convenis i crear mancomunitats, consorcis i associacions i participar-hi, i 
també adoptar altres formes d’actuació conjunta lliurement.  

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

 

41. D’acord amb el que preveu l’article 97 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 

d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, les 

infraccions greus prescriuen: 

a) A l’any. 

b) Als 2 anys. 

c) Als 6 mesos. 

d) La norma esmentada no regula la prescripció de les infraccions greus. 

 

42. D’acord amb el que preveu l’article 73.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els 

habitatges de protecció oficial tenen dret a una bonificació del 50 per cent en l’impost de 

béns mobles durant: 

a) Els dos períodes impositius següents a l’atorgament de la qualificació definitiva. 

b) Els tres períodes impositius següents a l’atorgament de la qualificació definitiva. 

c) Els quatre períodes impositius següents a la concessió de la llicència de primera ocupació. 

d) Els habitatges de protecció oficial no tenen cap dret a bonificació en l’esmentat impost. 

 

43. Les Corts Generals poden delegar al Govern la potestat de dictar normes amb rang 

de llei que autoritzin la celebració de tractats pels quals s’atribueixi a una organització o 

a una institució internacional l’exercici de competències derivades de la Constitució: 

a) Sí. 

b) No. 

c) Sí, amb una majoria de 2/3 de la cambra. 

d) Sí, amb una majoria de 3/5 de la cambra. 

 

44. La Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local a Catalunya: 

a) S’aplica només en la seva part no bàsica, donat que la normativa bàsica a Catalunya és el 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya. 



b) S’aplica en la seva part bàsica, la qual a Catalunya es desenvolupa en la part no bàsica pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya. 

c) És bàsica juntament amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

d) És d’aplicació preferent a qualsevol altre normativa, sempre que no es  contradigui amb la 

normativa catalana, a Catalunya. 

 

45. De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, en tot cas estan obligats a 

relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a 

efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu: 

a) Qualsevol persona física. 

b) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació 

obligatòria, per tots els tràmits i actuacions que duguin a terme amb les administracions 

públiques, estiguin o no relacionades amb l'activitat professional esmentada.  

c) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb 

l'Administració. 

d) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn   en 

qualsevol Administració. 

 

46. D’acord amb l’article 55 de la Constitució, els drets i llibertats reconeguts als articles 

17, 18, apartats 2 i 3, articles 19, 20, apartats 1.a), 1.d) i 5, articles 21, 28, apartat 2 i article 

37, apartat 2, quedaran suspesos:  

a) Sempre que s’acordi declarar l’estat d’excepció o de setge. 

b) En cap cas. 

c) Només si s’acorda expressament al declarar l’estat d’excepció o setge i únicament respecte 

els articles i apartats que així s’estableixi. 

d) Només en la declaració de l’estat d’alarma per raons justificades d’interès públic. 

 

47. El procediment negociat sense publicitat és admissible? 

a) No, està prohibit per la Directiva 2004/18/CE. 

b) Sí, es pot utilitzar en supòsits excepcionals. 

c) Sí, però només s’utilitza en el contracte de subministrament per a la defensa nacional. 

d) Sí, és el més recomanable quan cal escurçar els terminis. 

 

48. La suspensió de l’execució de l’acte impugnat amb ocasió de la interposició de 

recurs en via administrativa té lloc de manera automàtica: 

a) Si la persona instructora aprecia que l’execució podria causar perjudicis d’impossible o difícil 

reparació. 



b) A petició del recurrent si en el termini d’un mes l’òrgan competent no s’ha pronunciat, 

sempre i quan l’execució de l’acte pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació i l’ 

impugnació es fonamenta en alguna de les causes de nul·litat de ple dret previstes a l’article 

47.1 de la Llei 39/2015. 

c) Quan ha transcorregut el termini per resoldre el recurs i no s’hagi dictat resolució expressa. 

d) A petició del recurrent si en el termini d’un mes l’òrgan competent no s’ha pronunciat, 

sempre i quan l’execució de l’acte pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació o bé la 

impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret previstes a l’article 

47.1 de la Llei 39/2015. 

 

49. D’acord amb l’art. 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, els actes administratius han de ser objecte de 

publicació: 

a) Quan així ho estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellin 

raons d'interès públic apreciades per l'òrgan competent. 

b) En tot cas, quan l'acte tingui per destinatari una pluralitat indeterminada de persones o quan 

l'Administració consideri que la notificació efectuada a un sol interessat és insuficient per 

garantir la notificació a tots. 

c) Quan es tracti d'actes integrants d'un procediment selectiu o de concurrència competitiva de 

qualsevol tipus. 

d) Totes són correctes. 

 

50. D’acord amb l’art. 15.1 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, el contracte de concessió de serveis, és aquell en virtut del qual un o diversos 

poders adjudicadors:  

a) Encarreguen a títol onerós a una o diverses persones, físiques o jurídiques, la gestió d’un 

servei la prestació del qual sigui de la seva titularitat o competència, i la contrapartida del qual 

estigui constituïda pel dret a explotar els serveis objecte del contracte o per aquest dret 

acompanyat del de percebre un preu.  

b) Encarreguen a una altra Administració la gestió d’un servei la prestació del qual sigui de la 

seva titularitat o competència.  

c) Traspassen a una o diverses persones, físiques o jurídiques, la competència i la gestió d’un 

servei la prestació del qual sigui de la seva titularitat o competència.  

d) Encarreguen a títol onerós o lucratiu a una o diverses persones, físiques o jurídiques, la 

gestió d’un servei la prestació del qual sigui de la seva titularitat o competència i la 

contrapartida del qual estigui constituïda pel dret a explotar els serveis objecte del contracte.  

 

Preguntes de reserva 

51. La impugnació judicial dels pressupostos locals exigeix la interposició prèvia de 

recurs en via administrativa? 

a) No. 

b) Sí; en aquest cas el recurs de reposició és preceptiu. 

c) Sí, el recurs d’alçada. 



d) Els pressupostos locals no són impugnables. 

 

52. Les lleis que afecten el règim jurídic, orgànic, funcional, competencial i financer dels 
municipis: 

a) Han de tenir en compte necessàriament les diferents característiques demogràfiques, 

geogràfiques, funcionals, organitzatives, de dimensió i de capacitat de gestió que tenen les 
comarques a les que pertanyen. 

b) No han de tenir en compte les característiques anteriors, atenent el principi democràtic en 
què es fonamenta  la potestat normativa. 

c) Només han de tenir en compte les característiques anteriors, si no afecten l’autonomia dels 
municipis. 

d) Només han de tenir en compte les característiques organitzatives i de capacitat de gestió 
que tenen les províncies a les que pertanyen. 

 

53 Segons la legislació reguladora de les Bases del Règim Local, el municipi exercirà 
com a competències pròpies:  

a) La conservació de camins i vies rurals. 

b) La construcció, conservació i manteniment dels edificis que es destinin a nous centres 

públics docents. 

c) La prestació de serveis de transport col·lectiu interurbà de viatgers. 

d) La prestació de serveis d’atenció primària de la salut. 

 


