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PROVA TIPUS TEST SOBRE EL TEMARI GENERAL 

 
Provisió definitiva d’1 plaça d’educador/a social, grup de classificació A2 i constitució d’una   
borsa de treball.  
Plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Granollers 

Sistema de selecció: concurs oposició lliure   
 
Descripció de la prova:  
 
Nº de preguntes: 40 
Puntuació: 10 punts, mínim 5 punts per superar-la. Caràcter eliminatori. 
Punts: 0,25 cada encert; -0,0625 de penalització per errada; les preguntes no contestades no 
descompten.  
Temps: 1 hora. 
 
 

1. Pel que fa a la regulació que fa la Constitució de l’Administració Local: 
a. Garanteix l’autonomia dels municipis. 
b. Els municipis tenen personalitat jurídica plena. 
c. El govern i l’Administració correspon als seus respectius Ajuntaments, integrats 

per Alcaldes i regidors.  
d. Totes les respostes anteriors són certes.  

 
2. Quin Títol de la Constitució Espanyola recull els drets i deures fonamentals i les 

llibertats públiques? 
a. El Títol Cinquè. 
b. El Títol Primer. 
c. El Preàmbul. 
d. El Títol Novè. 

 
3. Segons la Constitució Espanyola, les lleis orgàniques s’aproven:  

a. Per majoria absoluta. 
b. Per majoria simple.  
c. Mitjançant el procediment de reforma previst a l’article 160 de la Constitució 

que inclou, entre d’altres tràmits, la dissolució de les Corts i un referèndum de 
ratificació. 

d. Per regular, entre d’altres matèries, els Pressupostos Generals de l’Estat.  
 

4. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, és un òrgan judicial: 
a. De caràcter consultiu. 
b. Que només té jurisdicció contenciosa administrativa.  
c. Previst a l’Estatut d’Autonomia com a culminació de l’organització 

judicial de Catalunya.  
d. Totes les respostes anteriors són correctes. 

 
5. La norma que aprova un Estatut d’autonomia és:  

a. Una llei autonòmica 
b. Un decret llei 
c. Una llei orgànica 
d. Una llei ordinària 

 
6. Quina institució té competència per aprovar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

a. La Mesa del Parlament de Catalunya. 
b. L’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració del Govern de l’Estat. 
c. Les Corts Generals. 
d. La presidència de la Generalitat de Catalunya. 
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7. Qui té competència per aprovar la divisió d’un terme municipal en districtes, barris, etc? 

a. L’Institut Geogràfic Nacional, per majoria simple. 
b. Els veïns i les veïnes. 
c. L’Ajuntament respectiu. 
d. La Comunitat Autònoma, mitjançant decret. 

 
8. Segons l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, NO és un servei mínim d’un Ajuntament de menys de 5.000 habitants:  
a. Accés als nuclis de població. 
b. Enllumenat públic. 
c. Transport col·lectiu urbà i interurbà de viatgers. 
d. Recollida de residus. 

 
9. Com s’adquireix la condició de veí/veïna d’un municipi? 

a. Amb l’empadronament. 
b. Rebent assistència sanitària al CAP. 
c. Amb la majoria d’edat. 
d. Totes les respostes anteriors són correctes.  

 
10. Quina de les següents és actualment una institució de la Unió Europea: 

a. El Parlament Europeu. 
b. La Comissió Europea. 
c. El Tribunal de Comptes.  
d. Totes les respostes anteriors són correctes.  

 
11. Segons l’article 5 de la Constitució espanyola de 1978, la capital de l’Estat és la vila de:   

a. Madrid. 
b. Tarragona. 
c. Toledo. 
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.  

 
12. Les notificacions segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques:  
a. Sempre i en tot cas s’ha d’entregar presencialment.  
b. Sempre i en tot cas s’han d’entregar electrònicament.  
c. Les notificacions electròniques han de ser preferents.  
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.  

 
13. Segons l’article 2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el sistema institucional en què 

s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya es denomina:  
a. El Consell de Garanties Estatutàries.   
b. Generalitat de Catalunya.  
c. Delegació del Govern a Catalunya.  
d. L’Administració central delegada de la Generalitat de Catalunya.  

 
14. La tipologia de competències de la Generalitat que estableix l’Estatut d’Autonomia de 

2006, és: 
a. Exclusives, compartides i executives. 
b. Compartides i de desenvolupament. 
c. Executives, compartides i delegades. 
d. Concurrents, externes i executives. 

 
15. El Parlament de Catalunya: 

a. Es compon d’una única cambra. 
b. Està format només per homes diputats. 
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c. No forma part del sistema institucional en què s’organitza l’autogovern de 
Catalunya. 

d. És l’assemblea representativa i legislativa de l’Estat. 
 

16. El president o presidenta de la Generalitat, ha de ser diputat o diputada del Parlament 
de Catalunya? 

a. Si, en determinats casos. 
b. No, en cap cas. 
c. Si, sempre. 
d. Dependrà de si el Govern té o no majoria parlamentària.  

 
17. La facultat d’aprovar normes jurídiques subordinades a la llei, es denomina: 

a. Potestat legislativa. 
b. Potestat d’autoregulació. 
c. Potestat reglamentària. 
d. Potestat administrativa.  

 
18. D’acord amb l’aticle 76 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, és un òrgan consultiu 

del govern de la Generalitat:  
a. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP).  
b. El Tribunal Constitucional.  
c. El Síndic de Greuges.  
d. La Comissió Jurídica Assessora.  

 
19. Segons el que disposa l’article 14 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, NO estan obligats a relacionar-se 
electrònicament amb l’Administració:  

a. Els empleats públics per la impugnació d’una multa de trànsit per la 
conducció del seu vehicle privat.  

b. Les persones jurídiques.  
c. Els representants d’una persona interessada obligada a relacionar-se 

electrònicament. 
d. Les respostes b) i c) són correctes. 

  
20. Quin dels següents és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans al 

govern municipal dels municipis de gran població? 
a. El Ple.  
b. La Junta de Govern Local.  
c. El Consell consultiu de districte.  
d. Les respostes a) i c) són correctes.  

 
21. Pel que fa al funcionament dels òrgans col·legiats, l’ordre del dia de les sessions: 

a. S’adjunta o s’inclou a la convocatòria. 
b. Es lliura a la sessió anterior a la convocatòria.  
c. Es lliura un cop finalitzada la sessió de què es tracti.  
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.  

 
22. En les sessions del Ple, s’aixecarà acta:   

a. De totes les sessions. 
b. Únicament de les sessions ordinàries. 
c. Només de les sessions urgents.  
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.  

 
23. El control judicial de l’Administració, en el nostre Dret, es duu a terme, essencialment 

per:  
a. La Jurisdicció social.  
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b. La Jurisdicció Contenciós Administrativa.  
c. La Jurisdicció Penal.  
d. La Jurisdicció de Menors.  

 
24. La persona responsable d’estendre una acta d’una sessió de Ple, és: 

a. El president o presidenta de la Corporació. 
b. Una persona membre del Plenari que es designi durant la sessió. 
c. El/La Secretari/ària General. 
d. Totes les respostes són correctes.  

 
25. Les ordenances municipals: 

a. Només es notifiquen. 
b. Es publiquen. 
c. Només es comuniquen. 
d. Cap de les respostes anteriors és correcta. 

 
26. Amb caràcter general, la Junta de Govern Local existeix en tots els municipis amb 

població superior a:  
a. 500 habitants. 
b. 1.000 habitants. 
c. 1.500 habitants. 
d. 5.000 habitants. 

 
27. Els reglaments:  

a. Son font del dret administratiu per a l’Administració. 
b. Poden establir tributs. 
c. No poden regular aquelles matèries que els Estatuts d’Autonomia reconeixen 

com a competència de les Assemblees legislatives de les Comunitats 
Autònomes.  

d. Les respostes a) i c) són correctes 
 

28. En base al principi de jerarquia normativa, els reglaments,  
a. Tenen el mateix rang que les lleis ordinàries.  
b. Tenen el mateix rang que les lleis orgàniques 
c. Tenen un rang superior als Reials Decrets Llei. 
d. Tenen un rang inferior al de les lleis.  

 
29. El silenci administratiu: 

a. Mai pot posar fi a un procediment administratiu. 
b. Es pot considerar una forma de terminació presumpta del procediment 

administratiu.  
c. Sempre és negatiu. 
d. Sempre és positiu. 

 
30. El recurs administratiu potestatiu de reposició s’interposa:  

a. Contra les lleis aprovades pel Ple de l’Ajuntament.  
b. Contra els actes que posin fi a la via administrativa.  
c. Contra els actes ferms en via administrativa.  
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.  

 
31. Els procediments administratius: 

a. S’inicien sempre d’ofici. 
b. S’inicien sempre a sol·licitud d’un interessat. 
c. S’inicien sempre a sol·licitud de tercers. 
d. S’inicien d’ofici o a sol·licitud de persona interessada. 

 
32. Els actes administratius: 



 
Àrea de Serveis Generals  

 
Recursos Humans  
 pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers  938426619  

 

a. Gaudeixen d’una presumpció de validesa. 
b. No es poden anul·lar.  
c. No poden ser anul·lables. 
d. Les respostes b) i c) són correctes.  

 
33. La resolució d’un recurs:  

a. Ha d’estimar en tot cas la totalitat de les pretensions 
b. Pot estimar en part les pretensions que es formulen 
c. No pot declarar-ne la inadmissió. 
d. Són correctes les respostes a) i c) 

 
34. Un contracte d’adquisició de programes d’ordinador desenvolupats a mida, es 

considera: 
a. un contracte menor. 
b. un contracte mixt. 
c. un contracte de serveis. 
d. un contracte de concessió. 

 
35. L’òrgan que resol el recurs potestatiu de reposició és: 

a. El superior jeràrquic de l’òrgan que va dictar l’acte administratiu que s’impugna.  
b. El mateix òrgan que va dictar l’acte administratiu que s’impugna.  
c. L’Alcalde de l’Ajuntament, en tot cas. 
d. Indistintament, el mateix òrgan que va dictar l’acte impugnat, o l’òrgan superior. 

  
36. Pel que fa a la Hisenda Pública:  

a. Aquesta només és estatal. 
b. Només l’Estat i les Comunitats Autònomes poden recaptar tributs.  
c. Les entitats locals també poden recaptar tributs.  
d. Les entitats locals poden recaptar contribucions especials però no tributs.  

 
37. Segons l’article 78 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, les funcions del Síndic de 

Greuges són:  
a. Protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la Constitució i 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  
b. Controlar l’acció de govern de l’Estat central a qualsevol comunitat autònoma.  
c. Instruir procediments sancionadors contra els Ministres del govern espanyol. 
d. Les respostes a) i c) són correctes.  

 
38. Els vehicles gravats per l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, han de: 

a. Pertànyer a una Administració Pública com a norma general.  
b. Ser aptes per circular per vies públiques.  
c. Ser destinats exclusivament a circular per vies privades. 
d. Les respostes a) i c) són certes.  

 
39. Per l’aprofitament especial del domini públic, les entitats locals han d’exigir:  

a. Una contribució especial 
b. Un preu públic 
c. Una taxa 
d. Una prestació personal 

 
40. L’òrgan competent per aprovar les ordenances fiscals d’un Ajuntament, és:  

a. El Ple. 
b. L’Alcalde-President de la Corporació. 
c. L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).  
d. El regidor d’Hisenda per delegació de l’Alcalde-President.  
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RESERVA:  

 
1. La destitució de l’Alcalde-President d’una corporació local, es fa  través de:  

a. Renúncia 
b. Qüestió de confiança 
c. Moció de censura 
a. Les respostes a) i c) són correctes . 

 
2. Es denomina acte administratiu pressumpte:   

a. El que es manifesta formalment.  
b. El que sorgeix a l’exterior en virtut del mecanisme del silenci 

administratiu.  
c. Quan l’Administració, en dictar-lo, es limita a aplicar una norma que li 

assenyala clarament la decisió a adoptar en el supòsit del fet que es tracti. 
d. Quan l’Administració al dictar-lo tingui llibertat en l’emissió d’aquest acte, 

podent optar entre diverses alternatives que la Llei li ofereix, però sense oblidar 
que la fi de tota la seva actuació és l’interès general. 
 

3. Les sentències del Tribunal Constitucional, segons l’article 164 de la Constitució 
espanyola de 1978:  

a. Es publicaran en el Butlletí d’Informació de la Conselleria de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya.  

b. Es publicaran en la Col·lecció Legislativa de l’Advocacia de l’Estat.  
c. Es publicaran al Butlletí Oficial de l’Estat.  
d. Cap de les respostes anteriors són correctes.  


