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1. En un projecte, de quina manera podem estimar els recursos que necessitem? 

a) Definint clarament els objectius, resultats i el temps previst d’execució del 
projecte.  

b) Cercant informació sobre projectes similars que s’hagin realitzat i fent una 
simulació de l’execució del projecte. 

c) Fent una valoració per blocs de recursos humans, tècnics i econòmics i 
optimitzant al màxim el temps de realització del mateix. 

d) Totes les respostes anteriors son correctes. 
 

2. En quina fase es realitza la identificació dels recursos necessaris per un projecte? 

a) Planificació 

b) Concepció 

c) Execució 

d) Avaluació 

 

3. Quina d’aquestes característiques NO es correspon amb la comunicació 
assertiva? 

a) Demanar un favor 
b) Reclamar allò que és legítim 
c) Evitar el conflicte 
d) Reconèixer els èxits d’altres persones. 

 
 
 
 

4. Què és la ciberresiliència? 

a) és la capacitat d’una organització per resistir, recuperar-se i evolucionar cap a la 
millora de les seves capacitats per sobreposar-se davant de condicions adverses, 
estrès o atacs cibernètics.  

b) és la capacitat de la persona per adaptar-se als canvis, superant la tolerància a 
la frustració, sense presentar resistència o negació.  

c) és la capacitat d’una organització per blindar, mitjançant els seus mitjans digitals, 
l’accés de persones no autoritzades, evitant un ciberatac.  

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 
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5. A què fa referencia el Codi Ètic del servei públic, quan parla de la 
centralitat  de les persones? 

a) A compartir el coneixement expert del personal de l’Administració amb 
la ciutadania. 

b) A situar les persones en el centre del servei públic i prioritzar les que es 
troben en situació de vulnerabilitat. 

c) A actuar amb discreció, protegint la informació i les dades personals 
dels nostres usuaris. 

d) A actuar amb lleialtat, considerant com a centre dels nostres serveis, 
les polítiques publiques.  

 
6. Estàs gestionant un projecte sobre la millora dels hàbits alimentaris de la ciutat, 

especialment dirigit a persones majors de 60 anys. A qui incorporaries com a 

stakeholder o grup d’interès, de forma prioritària? 

a) Els centres cívics de la ciutat.  

b) El departament de participació ciutadana de l’Ajuntament.  

c) Els supermercats i hipermercats de la zona.  

d) Cap de les respostes fa referència a un grup d’interès del projecte. 

 

7. Indica quina de les següents afirmacions és certa, segons l’article 14 de la Llei de 

Prevenció de Riscos laborals:   

a) El cost d’algunes de les mesures de seguretat serà a càrrec del treballador. 

b) L’empresari/a atribuirà als i les treballadors/es funcions en matèria de prevenció i 

protecció, i no podrà contractar activitats especialitzades de prevenció per 

complementar les seves accions.  

c) L’empresari realitzarà la prevenció de riscos laborals mitjançant la integració de 

l’activitat preventiva a l’empresa i l’adopció de les mesures necessàries per garantir 

la protecció de la seguretat i salut dels treballadors/es 

d) L’Empresari només ha de complir les obligacions que s’estableixen en la normativa 

de prevenció de riscos quan l’hagi acceptat la expressament i per escrit.  

  

8. Un veí del municipi on treballes, ha fet una piulada dient que els alts càrrecs són 

responsables del compliment de les obligacions en matèria de transparència.  

a) No té raó, la responsabilitat recau únicament en tot el personal de l’Ajuntament, ja 
sigui laboral o funcionari.  

b) Té raó, quan els alts càrrecs són els directius de l’oficina antifrau de Catalunya.  
c) No té raó, la responsabilitat recau únicament en el personal electe de l’Ajuntament 

del municipi.  
d) Té raó, així ho indica la llei de Transparència. 

 

9. L’Assetjament laboral per embaràs, maternitat i paternitat s’inclou dintre de: 

a) L’Assetjament psicològic laboral 

b) L’Assetjament sexual 

c) Assetjament per raó de sexe 

d) Cap de les anteriors és correcta.  
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10. Quina de les següents actuacions preventives hem d’adoptar per evitar qualsevol 

tipus d’assetjament laboral? 

a) Sensibilitzar als companys i companyes publicant el nom de les persones 

assetjadores.  

b) Acomiadar les persones assetjadores davant la mínima sospita que pugui haver un 

cas d’assetjament.   

c) Informar les persones treballadores sobre els protocols d’actuació establerts per 

l’organització davant d’aquestes conductes.  

d) Aconsellar a la persona víctima d’assetjament un canvi de feina.  

 

11. A què es refereix la Llei 19/2020 de 30 de desembre d’igualtat de tracte i no 

discriminació, quan parla d’assetjament discriminatori? 

a) A les diferències de tracte en general. 

b) A l’atribució de qualitats negatives i despectives sobre un grup de persones que són 

tractades amb prejudicis.  

c) Als comportaments que tenen per objectiu atemptar contra la dignitat d’una persona 

i crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, vexatori, humiliant o ofensiu 

d) A l’assetjament per raó de gènere.  

 
12. Segons el Codi ètic, quin valor orienta específicament les accions d’un servidor 

públic, quan rep un correu electrònic, que no està adreçat al seu servei i vetlla per 

que arribi al servei destinatari?  

a) Govenança  
b) Qualitat del servei  
c) Lleialtat al servei públic  
d) Igualtat d’oportunitats 

 
13. Són empleats/des públics/ques? 

 
a) El personal funcionari de carrera.   
b) El personal laboral indefinit.   
c) El personal eventual.   
d) Totes les respostes anteriors són correctes.   

 

14. La Constitució Espanyola estableix que són lleis orgàniques:  

a) Només les relatives al desenvolupament als drets fonamentals.   
b) Només les relatives al desenvolupament de les llibertats públiques.  

c) Les relatives al desenvolupament als drets fonamentals i de les llibertats 
públiques, les que aproven els Estatuts d’Autonomia i el règim electoral general i 
les altres previstes a la Constitució. 

d) Cap de les anteriors respostes és correcta. 
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15. El títol primer de la Constitució Espanyola relatiu als drets i deures fonamentals 

no estableix que:  

a) Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució 
reconeix, s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets 
Humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats 
per Espanya.  

b) El domicili és inviolable. No s’hi podrà entrar ni fer-hi cap escorcoll sense el 
consentiment del titular o sense resolució judicial, llevat del cas de delicte flagrant.   

c) Les associacions que cerquin finalitats o facin servir mitjans tipificats com a 
delicte són il·legals i es prohibeixen les associacions secretes i les de caràcter 
paramilitar.   

d) Només els nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea, inclosos els 
espanyols d’origen, tenen dret a obtenir la tutela efectiva dels Jutges i dels 
Tribunals en l’exercici dels seus drets i interessos legítims, sense que, en cap cas, 
pugui haver-hi indefensió.  
 

16.  Les sessions del Ple poden ésser:  

a) Ordinàries.    
b) Extraordinàries.  
c) Extraordinàries de caràcter urgent. 
d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

 

17. D’acord amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, l’Administració pública 

pot tramitar d’urgència un procediment?  

a) No.   
b) Sí, reduint només a la meitat el termini corresponent a la fase d’instrucció de 

l’expedient.  
c) Només quan raons d’interès públic ho aconsellin. 
d) Sí, sempre que les persones interessades no interposin cap recurs contra l’acord 

que declari l’aplicació de la tramitació d’urgència. 
 

18. La normativa que regula el procediment administratiu comú de les administracions 

públiques estableix que la notificació s’ha de cursar?  

a) Dins del termini de 20 dies a partir de la data en què s'hagi dictat l'acte.   
b) Dins del termini de 15 dies a partir de la data en què s'hagi dictat l'acte. 
c) Dins del termini de 30 dies a partir de la data en què s'hagi dictat l'acte. 
d) Dins del termini de 10 dies a partir de la data en què s'hagi dictat l'acte. 

 
19. Les entitats locals, per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 

públic local, poden establir:  

a) Preus públics. 
b) Impostos. 
c) Constitucions especials.  

d) Taxes. 
 

20. La potestat reglamentàriament en matèria tributària dels ens locals s’exercirà a 

través de:  

a) Bans. 
b) Decrets. 
c) Lleis.  
d) Ordenances. 
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21. Els funcionaris i les funcionàries, d’acord amb l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 

tenen dret a un permís per assumptes propis de:  

a) Nou dies a l’any.   
b) Sis dies a l’any.  
c) Cinc dies a l’any. 
d) És un permís al que només tenen dret els contractats mitjançant modalitat  

contracte fix, indefinit o temporal. 
 

22. En el procediment administratiu, quan les normes reguladores dels procediments 

no fixin el termini màxim per resoldre i notificar, aquest és de:  

a) Un mes.   
b) Quatre mesos.  
c) Sis mesos. 
a) Tres mesos. 

 
 

23. Un/a funcionari/ària que es presenta a un concurs de provisió d’un lloc de treball 

a l’ administració on treballa i el guanya està fent:  

a) Promoció interna vertical.    
b) Carrera  administrativa. 
c) Promoció interna horitzontal. 
d) Les respostes a) i b) són correctes.  

 

24. Quin és el termini per interposar un recurs de reposició contra un acte 

administratiu exprés que posa fi a la via administrativa?  

a) Tres mesos.   
b) Quatre mesos.  
c) Sis mesos. 
d) Un mes. 

 
25. Les notificacions segons la Llei 39/2015 d’1 d’octubre:  

a) Sempre i en tot cas s’han d’entregar presencialment.    
b) Sempre i en tot cas s’han d’entregar electrònicament.  
c) Admeten qualsevol forma, la llei no en recomana cap. 
d) Les notificacions electròniques han de ser preferents. 

 

26. Per quina majoria han d’estar aprovats els pressupostos locals? 

a) Majoria absoluta.   
b) Per majoria de 2/3.  
c) Per majoria simple. 
d) Per majoria de 3/5 

 

27.  Els contractes menors: 

a) Hauran de licitar-se igual que la resta de contractes del sector públic.  
b) Podran licitar-se pel procediment abreujat.  
c) Podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i 

que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació. 
d) No es consideren inclosos dins dels contractes del sector públic, atès que es 

regeixen per una normativa específica.  
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28. Quina de les següents no és una institució de la Unió Europea? 

a) El Tribunal de Justícia de la Unió Europea.   
b) La Comissió Europea.  
c) El Parlament Europeu. 
d) El Tribunal Europeu de Drets Humans.  

 
29. Quina de les següents no és causa de resolució d’un contracte segons l’establert 

a la Llei de Contractes del Sector Públic? 

a) La mort del contractista individual.   
b) El mutu acord entre l’Administració i el contractista.  
c) L’incompliment de terminis per part del contractista. 
d) El compliment de terminis per part del contractista.  

 
30. El termini d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial del pressupost 

municipal és de: 

a) 30 dies hàbils. 
b) 30 dies naturals.  
c) 15 dies naturals. 
d) 15 dies hàbils.  

 


