Preguntes qüestionari borsa de treball Tècnic/a Superior Dret 2022
1. Quins son els valors superiors de l’ordenament jurídic propugnats des de la Constitució
espanyola de 1978?
a) La llibertat, la igualtat i el pluralisme polític.
b) La llibertat, la igualtat, el pluralisme polític i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders
públics.
c) La llibertat, la igualtat, la justícia i el pluralisme en la sobirania nacional que resideix
en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l’Estat.
d) La llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.
2. Segons l’article 103 de la Constitució espanyola de 1978, l’Administració Pública serveix amb
objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis següents:
a) Eficàcia, jerarquia, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la Llei i al
Dret.
b) Eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió
plena a la Llei i al Dret.
c) Eficàcia, jerarquia, autoorganització, eficiència, descentralització, desconcentració i
coordinació, amb submissió plena a la Llei i al Dret.
b) Eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació territorial, amb
submissió plena a la Constitució, la Llei i a la resta de l’ordenament jurídic.
3. Segons l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, quina de les següents no és una
competència local?
a) L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística i la
conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.
b) L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
c) La protecció civil i la prevenció d’incendis.
d) La circulació i la gestió del transport ferroviari de viatgers.
4. D’acord amb la normativa vigent en matèria de transparència, si una sol·licitud d’accés a la
informació pública pot afectar els drets i interessos de terceres persones degudament
identificades, l’Administració ha de:
a) Traslladar la sol·licitud a les persones afectades, indicant, en tot cas, la identitat de
qui la sol·licita i sense que calgui especificar-ne els motius.
b) Traslladar la sol·licitud a les persones afectades, perquè puguin presentar-hi
al·legacions, amb suspensió del termini per a resoldre mentre duri el tràmit.
c) Traslladar la sol·licitud a les persones afectades, perquè puguin presentar-hi
al·legacions, sense suspensió del termini per a resoldre mentre duri el tràmit.
d) Desestimar la sol·licitud, atès que, si afecta els drets o interessos de terceres
persones, no es pot considerar informació pública.
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5. El recurs potestatiu de reposició:
a) Es pot interposar contra els actes administratius que posin fi a la via administrativa
davant el mateix òrgan que els hagi dictat.
b) Es pot interposar contra els actes administratius que posin fi a la via administrativa
davant l’òrgan superior jeràrquic del que els va dictar.
c) El termini per interposar el recurs és de dos mesos.
d) Contra la resolució d’un recurs de reposició s’ha d’interposar recurs d’alçada.
6. Segons la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, les entitats
públiques empresarials:
a) Són entitats de dret públic que es regeixen pel dret públic.
b) Són entitats de dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, que es regeixen pel dret
privat, excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans, en l'exercici de les
potestats administratives que tinguin atribuïdes i en altres aspectes específicament
regulats.
c) Són entitats de dret públic que es regeixen pel dret privat, excepte en la formació
de la voluntat dels seus òrgans, en l'exercici de les potestats administratives que
tinguin atribuïdes i en altres aspectes específicament regulats.
d) Són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, on la selecció del
personal laboral no requereix de convocatòria pública basada en els principis d'igualtat,
mèrit i capacitat.
7. El principi de concurrència en la contractació pública:
a) Persegueix que els ò rgans de contractació donin als licitadors i candidats un
tractament igualitari i no discriminatori.
b) Persegueix promoure la competència entre empreses en els procediments de
contractació pública per afavorir l’obtenció d’ofertes adequades al mercat i, en
conseqüència, òptimes per als compradors públics.
c) El sector públic ha de fer pública la seva intenció de licitar un contracte amb la màxima
antelació, per tal d'afavorir la participació del major nombre d'empreses.
d) Cal vetllar sempre per un ús eficient dels fons destinats a la contractació pública, que
implica anar més enllà del simple control de la despesa que efectivament comporti un
contracte públic
8. En relació amb el règim de notificacions establert a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, quina de les següents
afirmacions és correcta?
a) Les notificacions es practicaran exclusivament per mitjans electrònics.
b) Tota notificació haurà de ser cursada dins el termini de deu dies a partir de la data
en què l'acte hagi estat dictat.
c) Tota notificació haurà de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de si
posa fi o no a la via administrativa, i només l'expressió dels recursos que siguin
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procedents, si escau, en via administrativa, sense necessitat d’indicar l'òrgan davant el
qual s'hagin de presentar i el termini per interposar-los.
d) S’han de publicar a la seu electrònica de l’Ajuntament tots els actes administratius.
9. D’acord amb allò establert a l’article 41 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, quina de les següents afirmacions és
correcta:
a) S’han d’efectuar per mitjans electrònics les notificacions que continguin mitjans de
pagament a favor dels obligats, com ara xecs .
b) Quan es notifiqui l’interessat per diferents vies, s’ha de prendre com a data de
notificació la d’aquella que s’hagi produït en primer lloc.
c) En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, la notificació s’ha de practicar
al seu domicili habitual.
d) Quan l’interessat o el seu representant rebutgi la notificació d’una actuació
administrativa, s’ha de repetir com a mínim quatre vegades, en el termini de deu dies.
10. Segons l’establert a l’article 5 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, quina de les següents afirmacions és
correcta en relació amb la representació:
a) Els interessats amb capacitat d’obrar no poden actuar per mitjà d’un representant.
b) La manca d’acreditació o l’acreditació insuficient de la representació no impedeix que
es tingui per efectuat l’acte de què es tracti, sempre que s’aporti aquella o es repari el
defecte dins del termini de dos dies que ha de concedir a l’efecte l’òrgan administratiu,
o d’un termini superior quan les circumstàncies del cas així ho requereixin.
c) Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions,
interposar recursos, desistir d’accions i renunciar a drets en nom d’una altra persona
s’ha d’acreditar la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit, aquesta
representació es presumeix.
d) La representació únicament es pot acreditar mitjançant apoderament apud acta
efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica a la seu electrònica
corresponent, o a través de l’acreditació de la seva inscripció al registre electrònic
d’apoderaments de l’Administració pública competent .
11. Quin dels següents és un dret de l’interessat en el procediment administratiu d’acord
l’establert a l’article 53 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques?
a) A conèixer les retribucions de les autoritats i el personal al servei de les
administracions públiques sota la responsabilitat de les quals es tramitin els
procediments.
b) A obtenir gratuïtament i en un termini de tres dies còpia dels documents d’un
expedient administratiu.
c) A actuar assistits d’un/a funcionari/ària de l’Administració a la seva elecció en
qualsevol procediment administratiu.
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d) A accedir i obtenir còpia dels documents continguts en els procediments
administratius en què tingui la condició d’interessat.
12. En la tramitació d’urgència en un procediment administratiu, d’acord amb l’establert a
l’article 33 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, es redueixen a la meitat:
a) Els terminis establerts per al procediment ordinari, tret del relatiu al tràmit
d’audiència a la persona interessada.
b) Els terminis establerts per a la interposició de recursos extraordinaris.
c) Els terminis establerts per al procediment ordinari, tret dels relatius a la presentació
de sol·licituds i recursos.
d) Tots els terminis establerts per al procediment ordinari.
13. Segons l’establert a l’article 47 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, quin dels següents és motiu de nul·litat
de ple dret des actes de les administracions públiques:
a) Els que siguin constitutius d’infracció disciplinària.
b) Els dictats amb desviació de poder.
c) Els que incorrin en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic.
d) Els actes presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels quals s’adquireixen
facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per adquirir-los.
14. Segons l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
quina de les següents persones convoca i presideix les sessions del Ple?
a) L’alcalde/essa de la corporació.
b) El regidor o la regidora en qui delegui l’alcalde/essa.
c) El/La Secretari/ària general de la corporació.
d) Les respostes a) i b) són correctes.

15. D’acord amb allò establert a l’article 5 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, tindran la
consideració d’òrgans administratius:
a) Les unitats administratives a les quals s’atribueixin funcions que tinguin efectes
jurídics davant tercers, o l’actuació de les quals no tingui caràcter preceptiu
b) Els subjectes de la relació juridicoadministrativa a què se'ls atribueixin funcions que
tinguin efectes jurídics davant de tercers, o l'actuació dels quals tingui caràcter
preceptiu.
c) Les unitats administratives a les quals s’atribueixin funcions que tinguin efectes
jurídics davant tercers, o l’actuació de les quals tingui caràcter preceptiu.
d) Les respostes b) i c) són correctes.
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16. L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, estableix que l’avocació es realitzarà:
a) Mitjançant un acord motivat que s’ha de notificar als interessats en el procediment,
si n’hi ha, amb anterioritat o simultàniament a la resolució final que es dicti.
b) Mitjançant un acord motivat que s’ha de notificar als interessats en el procediment,
si n’hi ha, amb anterioritat a la resolució final que es dicti, contra el qual no es pot
interposar recurs de reposició.
c) Mitjançant un acord motivat que s’ha de notificar als interessats en el procediment,
si n’hi ha, amb anterioritat a la resolució final que es dicti, contra el qual no es pot
interposar cap recurs, tot i que es pot impugnar en el que, si s’escau, s’interposi contra
la resolució del procediment.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
17. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, quina de les següents afirmacions és correcta:
a) Les còpies autèntiques efectuades per una Administració pública tenen validesa a
la resta d’administracions.
b) L’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment no pot disposar la seva
acumulació a d’altres amb els quals guardi identitat substancial o íntima connexió.
c) Excepcionalment es poden adoptar mesures provisionals que puguin causar un
perjudici de difícil o impossible reparació als interessats o que impliquin violació de drets
emparats per les lleis.
d) En cap cas l’Administració pot desistir dels procediments iniciats d’ofici.
18. D’acord amb l’article 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, quan comença a computar-se el
termini de prescripció per la reclamació de responsabilitat patrimonial en cas de danys físics
o psíquics:
a) Des de la cura o la determinació de l’abast de les seqüeles.
b) Des del dia en què es produeix el fet lesiu que motiva la indemnització.
c) A l’any de la curació o determinació de l’abast de les seqüeles.
d) Des del dia en què es produeix el fet lesiu, sense perjudici de la posterior determinació
de l’import de la reclamació després de la curació o determinació de l’abast de les
seqüeles.
19. En referència a la jurisdicció contenciosa administrativa, quina d’aquestes afirmacions és
certa?
a) Els Jutjats del Contenciós Administratiu coneixen pel procediment abreujat dels
assumptes de la seva competència que no superin la quantia de 30.000 €
b) Els assumptes contenciosos que no superin la quantia de 30.000 € se seguiran pel
procediment abreujat en qualsevol cas.
c) Les qüestions relatives al personal al servei de les administracions públiques es
seguiran pel procediment abreujat, excepte que continguin pretensions econòmiques
de quantia superior a 30.000 €.
d) Els assumptes contenciosos relatius a la vulneració de drets fonamentals se seguiran
pel procediment abreujat.
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20. D’acord amb l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, són entitats locals les següents:
a) El municipi, la província, les comarques i les associacions i entitats veïnals.
b) El municipi, la província, l’illa, les comarques, les àrees metropolitanes i les
mancomunitats de municipis.
c) Només el municipi, la província i les comarques.
d) El municipi, la província, l’illa i les comunitats autònomes uniprovincials.
21. Quina norma d’acord amb l’article 288 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea té
abast general, és obligatòria en tots els seus elements i directament aplicable a cada estat
membre?
a) El reglament.
b) La directiva.
c) La decisió.
d) La recomanació.
22. D’acord amb l’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el procediment sancionador s’ha
d’iniciar d’ofici:
a) Només per pròpia iniciativa.
b) Per denúncia.
c) Com a conseqüència de l'ordre d'un/a inspector/a.
d) Per petició raonada de qualsevol funcionari/ària públic/a.
23. Quina de les següents formes de gestió dels serveis públics no és una forma de gestió
directa?
a) Organisme autònom local.
b) Entitat pública empresarial local.
c) Societat mercantil local amb capital social de titaulitat pública.
d) Societat d’economia mixta.
24. D’acord amb l’establert a la Llei 7/1995, reguladora de les bases de règim local, és
competència del Ple:
a) Acordar la declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
b) L’assistència a l’alcalde/essa en l’exercici de llur atribucions.
c) Aprobar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el Pressupost i la plantilla.
d) Cap de les respostes anterios és correcta.
25. D’acord amb l’establert a l’article 46 de la Llei 7/1995, reguladora de les bases de règim
local, el Ple celebrarà sessió ordinària com a mínim:
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a) Cada mes en els Ajuntaments de més de 20.000 habitants.
b) Cada quinze dies en les Diputacions provincials.
c) Una vegada al semestre en els Ajuntaments dels municipis d’una població entre 5.001
habitants i 20.000 habitants.
d) Les respostes a) i c) són correctes.
PREGUNTES DE RESERVA
1. Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el silenci administratiu té efecte estimatori:
a) En els procediments que impliquin l’exercici d’activitats que puguin danyar el medi
ambient.
b) En els procediments de responsabilitat patrimonial.
c) En els procediments que transfereixin facultats de domini públic.
d) En tots els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat que, per excepció, no
estiguin sotmesos a règim de silencia desestimatori a l'article 24.1 de la Llei 39/2015.
2. D’acord amb la normativa vigent en matèria de transparència, el dret d’accés a la informació
pública:
a) Només es pot exercir a partir dels 21 anys.
b) No està subjecte a motivació per part de la persona que l’exerceix.
c) Pot ser exercit per persones físiques, però no en nom i representació de qualsevol
persona jurídica legalment constituïda.
d) Requereix acreditar un interès justificat i personal en la matèria objecte de la petició.
3. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es poden adoptar mesures provisionals:
a) Un cop iniciat el procediment administratiu, d’acord amb els principis de
proporcionalitat, efectivitat i onerositat menor.
b) Abans de la iniciació del procediment administratiu, sense necessitat que siguin
confirmades, modificades o aixecades en l’acord d’iniciació del procediment.
c) No es poden adoptar mesures provisionals per tal de suspendre l’execució d’un acte
administratiu sobre el qual s’ha interposat recurs de reposició.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

