
FASE D’OPOSICIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE COBERTURA DE PLAÇA DE TAE HISENDA 

AJUNTAMENT DE CUBELLES.  

PROVA TEÒRICA. 

PRIMER EXERCICI. Qualificació de 0-10 punts, mínim 5 punts per aprovar. 

Consisteix en respondre, en el termini màxim d’1 hora, un test de coneixements, amb 

respostes alternatives, relacionades amb el contingut del temari de matèries comunes 

d’aquesta convocatòria (annex 1). El  nombre de preguntes que integren aquest test de 

coneixements és de 40. 

El barem de correcció és:  

- Cada resposta encertada suma 0,25 punts 

- Cada resposta errònia resta 0,08 punts. 

S’incorporen 4 preguntes més al test amb caràcter de reserva que només seran tingudes en 

compte, si s’escaigués, i per ordre, en el cas que es detecti que alguna de les 40 preguntes del 

test no està ben formulada, o bé compté alguna errada que el tribunal consideri que no és 

vàlida. En conseqüència, cal respondre també aquestes 4 preguntes de reserva. Si no es 

responen, es tindrà en compte que voluntàriament s’han deixat sense contestar. 

 

Instruccions test: 

Indiqueu en cada full el vostre número de DNI a efectes d’identificació. 

Utilitzar bolígraf o qualsevol altra. No utilitzar llapis. 

Encerclar la lletra que considereu correcta. 

En el cas que vulgueu rectificar la resposta, marqueu amb una creu sobre de la lletra que heu 

arrodonit, i torneu a marcar amb un cercle aquella que considereu resposta definitiva. 

En el cas que hi hagi més d’una lletra encerclada, es considerarà no contestada la pregunta, i 

per tant ni sumarà ni restarà puntuació. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.   Quina de les següents funcions no està assignada a les Corts Generals? 

a) Autoritzar els acord de cooperació entre Comunitats Autònomes. 

b) Reconèixer la incapacitat del Rei en cas que es produeixi. 

c) Autoritzar al Rei per declarar la guerra. 

d) Nomenar el President del Govern. 

2.   Qui nomena el Defensor del poble? 

a) El President del Govern. 

b) La Comissió Mixta Congrés-Senat per les relacions amb el Defensor del Poble. 

c) Les Corts Generals.   

d) El Rei.   

 

3.    En cas de defunció del President del Govern:  

a) Assumeix les seves funcions el Vicepresident Primer. 

b) Les Corts Generals han d’escollir un nou President. 

c) El Govern queda en funcions. 

d) El Govern ha de presentar un no u candidat. 

 

4.    Quant de temps ha de transcórrer, si escau, entre la primera i la segona votació 

d’elecció del President del Govern? : 

a) 24 hores. 

b) 48 hores. 

c) 72 hores. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcte. 

 

5.    Quin tipus de Tribunals estan prohibits per la Constitució Espanyola de 1978? 

a) Els Tribunals d’Honor i els Consuetudinaris.  

b) Els Tribunals Populars i els Consuetudinaris.  

c) Els Tribunals d’Excepció i els d’Honor.  

d) Els Tribunals Consuetudinaris i els d’Excepció. 

 

6.  Quantes Sales jurisdiccionals té el Tribunal Suprem? 

a) Sis. 

b) Cinc. 

c) Quatre. 

d) Set. 



7. Tots els Municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents: 

 

a) Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari 

d'aigua potable i  clavegueram.  

b) Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari 

d'aigua potable, clavegueram i instal·lacions esportives d'ús públic. 

c) Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari 

d'aigua potable, clavegueram. instal·lacions esportives d'ús públic. 

i biblioteca. 

d) Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment 

domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de 

les vies públiques. 

 

8. Marqui quina d´aquests afirmacions NO és certa: 

a) L’Efectivitat d´una delegació de competències estatal o autonòmica requerirà de 

l´acceptació del municipi afectat. 

b) La delegació de competències haurà d´anar acompanyada del corresponent 

finançament. 

c) Les competències delegades s´exerciran segon disposin les corresponent 

ordenances locals. 

d) L´administració delegant dictat instruccions tècniques als municipis per a l´exercici de 

les competències delegades. 

 

9. Correspon al Tribunal de Justícia de la Unió Europea: 

 

a) Garantir que la legislació de la UE s'interpreti i aplicació de la mateixa manera en 

cadascun dels països membres. 

b) Constitueix la darrera instància de recurs jurisdiccional dels Estats Membres en 

l’aplicació del seu dret intern. 

c) Garantir la correcta aplicació dels drets humans dels estats membres. 

d) Totes  les anteriors són correctes. 

 

10. Marqui quina de les següents competències correspon al Consell Europeu: 

 

a) Decidir sobre l'orientació i les prioritats polítiques generals de la UE sense legislar. 

b) Establir la política exterior i de seguretat comuna tenint en compte els interessos 

estratègics de la UE i les implicacions en matèria de defensa. 

c) Designar i nomenar als candidats triats per a determinats llocs destacats de la UE. 

d) Totes les anteriors són correctes 



 

 

11. Marqui quina d´aquestes afirmacions és correcta: 

 

a) Les directives europees són la màxima expressió del poder legislatiu del Parlament 

europeu, sent directament aplicables a tots els estats membres. 

b) Les directives europees són actes legislatius en els que s´estableixen els 

objectius a complir per cada estat membre, corresponent a aquests aprovar les seves 

lleis per a assolir aquells objectius. 

c) Les directives europees animen a les autoritats legislatives els estats membres a 

l´adopció de de determina des línies d´actuació.  

d) Les directives europees són immediatament vinculants per als estats membres. 

  

12. El Comitè Europeu de les Regions: 

 

a) És la institució comunitària delegada pel Parlament Europeu per a legislar  en matèria 

d´administració local i regional. 

b) És la institució europea que ha d´emetre dictamen previ i preceptiu respecte les 

iniciatives legislatives sobre afers relacionats amb l'administració local i regional. 

c) És la institució europea a la que el Parlament Europeu pot sol·licitat informe previ a 

l´adopció de lleis sobre afers relacionats amb l'administració local i regional. 

d) Cap de les anteriors és correcte. 

 

13. Segons l´Estatut d´Autonomia de Catalunya, les eleccions al Parlament: 

 

a) Es convocaran pel president o presidenta de la Generalitat, quinze dies abans del 

finiment de la legislatura, i hauran de de tenir lloc entre quaranta i seixanta dies després 

de la convocatòria. 

b) Es convocaran pel president o presidenta de la Generalitat, amb un trenta dies abans 

del finiment de la legislatura, i hauran de de tenir lloc entre quaranta i seixanta dies després de 

la convocatòria. 

c) Es convocaran pel president o presidenta de la Generalitat el mateix dia en que finalitzi 

la legislatura, i hauran de de tenir lloc entre quaranta i seixanta dies després de la convocatòria. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

 

 

 

 

 

 



14. Marqui quina d´aquestes afirmacions és correcta: 

 

a) El Consell de Garanties Estatutàries és qui ha de dictaminar abans de la interposició 

del recurs d'inconstitucionalitat pel Parlament o pel Govern, davant el Tribunal Constitucional. 

b) Consell de Garanties Estatutàries és qui pot dictaminar respecte l’adequació a l´Estatut 

i a la Constitució dels projectes de decrets legislatius aprovats pel Govern.  

c) El Consell de Garanties Estatutàries és la institució de la Generalitat que vetlla per 

l'adequació a aquest Estatut i a la Constitució de les disposicions de la Generalitat. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

 

15. L’aprovació de la modificació d’un Estatut d’Autonomia: 

 

a) Si la votació del referèndum és confirmatori, no caldrà l’aprovació de les Corts 

Generals.  

b) Requerirà, en qualsevol cas, l’aprovació de les Corts Generals per llei orgànica.  

c) Requerirà l’aprovació, tan sols, del Senat.  

d) Requerirà, l’aprovació de les Corts Generals per llei orgànica quan es tracti d’una 

revisió de l’Estatut.  

 

16. Els projectes de Llei seran aprovats: 

 

a) Pel Consell de Ministres. 

b) Pel Ministre competent.  

c) Pel President del Govern. 

d) Totes les anteriors son correctes.  

 

17. Les Lleis de transferències i delegacions: 

 

a) Són Lleis ordinàries.  

b) Són Lleis Autonòmiques.  

c) Són Lleis Orgàniques.  

d) Poden ser tant lleis estatals com autonòmiques.  

 

18. L´exercici de la potestat reglamentària de les entitats locals: 

 

a) Haurà d´anar precedit sempre d´un tràmit de consulta pública. 

b) Haurà d´anar precedit d´un tràmit d´audiència  pública en casos que la norma afecti a 

normes de caràcter pressupostari. 



c) Potestativament, es podrà obrir un tràmit de consulta pública quan l’entitat desitgi 

conèixer el parar de la ciutadania amb caràcter previ a l´aprovació de la norma.. 

d) cap de les anteriors es correcta. 

  

19. L´entrada en vigor dels Reglaments o i Ordenances locals es produirà:  

 

a) Amb la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província. 

b) Un cop publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el termini de 

15 dies hàbils per a la formulació del requeriment per part de l´Administració de l´Estat o 

de la Generalitat. 

c) Un cop publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i transcorregut de dos mesos per 

ser impugnat davant la jurisdicció contenciosa administrativa- 

d) Des de l´endemà de l´adopció del corresponent acord per part del Ple, sempre que s´hagi 

adoptat amb el quòrum previst per la llei. 

 

20.  Com a regla general : 

a) Els actes administratius produiran efectes des de la data en què es dictin, llevat que 

aquests disposin una altra cosa 

b) Els actes administratius de tràmit produiran efectes des de la data en què es dictin. 

c) Els actes administratius definitius produiran efectes des de la data en què siguin notificats. 

d) B i C són correctes. 

 

21. Els actes administratius s'han de produir: 

a) Per escrit a través de mitjans electrònics en tots els casos. 

b) Per escrit en suport paper preferentment, llevat que per part de l’interessat demani per 

mitjans electrònics. 

c) Per escrit a través de mitjans electrònics llevat que la seva naturalesa exigeixi una 

altra forma més adequada d'expressió i constància. 

d) Totes les anteriors son falses. 

 

 



22.  Per raons de forma, els actes de les administracions públiques seran nuls de ple 

dret: 

a) Quan incorrin en qualsevol defecte de forma, llevat els que fan referència al compliment dels 

terminis 

b) Els que es dictin prescindint totalment i absolutament del procediment establert 

legalment. 

c) En cap cas. 

d) Només quan l’acte no té els requisits formals indispensables per aconseguir el seu fi. 

 

23.  Contra la resolució d’un recurs d’alçada es podrà interposar el següent recurs 

administratiu:  

a) Recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte. 

b) Recurs de reposició davant l’òrgan superior jeràrquic. 

c) Recurs d’alçada davant l’òrgan superior jeràrquic. 

d) No es pot interposar cap altre recurs administratiu, llevat del recurs extraordinari de 

revisió, en els casos que estableix l'article 125.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’Octubre 

(LPACAP) 

24.  La resolució d’un recurs potestatiu de reposició: 

a) s’ha de dictar en el termini màxim d’un mes a partir de la presentació del recurs davant 

l’òrgan competent. 

b) S’ha de dictar i notificar en el termini màxim d'un mes. 

c) s’ha de dictar en el termini màxim de tres mesos a partir de la presentació del recurs davant 

l’òrgan competent. 

d) S’ha de dictar i notificar en el termini màxim de tres mesos. 

 

25. Davant la sol·licitud de suspensió provisional de l’execució de l’acte administratiu 

recorregut, l’òrgan competent l’haurà de resoldre: 

a) En la mateixa resolució en què s’acordi la incoació del procediment de recurs. 

b) En la mateixa resolució en què es resolgui sobre el recurs. 



c) S’ha de resoldre i notificar en el termini màxim d’un mes des que la sol·licitud de suspensió 

hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o l'organisme competent per 

decidir sobre aquesta, entenent-se desestimada per silenci administratiu si no és resolt en dit 

termini. 

d) S’ha de resoldre i notificar en el termini màxim d’un mes des que la sol·licitud de 

suspensió hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o l'organisme 

competent per decidir sobre aquesta, entenent-se suspesa si no és resolt en dit termini. 

 

26. Quin dels següents òrgans no formen part de la jurisdicció contenciosa 

administrativa? 

a) Sala del Contenciós-Administratiu de les Audiències Provincials. 

b) Sala del Contenciós-Administratiu dels Tribunals Superiors de Justícia. 

c) Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem. 

d) Sala del Contenciós-Administratiu de la Audiència Provincial. 

 

27. Quins dels següents contractes administratius, no es troba regulat a la Llei 9/2017: 

a) Contracte d’obres equipament municipal 

b) Contracte de concessió de serveis aigua potable 

c) Contracte de concessió demanial parking 

d) Contracte de concessió d’obres d’autopista. 

 

28. En quant a la vigència de la classificació (assenyalar la falsa): 

a) Té una duració de 3 anys. 

b) Per conservar la classificació, els empresaris han de justificar cada 3 anys la seva solvència 

tècnica i professional. 

c) És indefinida mentre l’empresari mantingui les condicions i circumstàncies en què es va 

basar la seva concessió. 

d) Per a la conservació de la classificació s’ha de justificar anualment el manteniment de la 

solvència econòmica i financera. 



 

29.  Han de ser motivats, amb referència succinta de fets i fonaments de dret (assenyalar 

la falsa): 

a) Els actes que limitin drets objectius o interessos legítims. 

b) Els actes que resolguin procediments de revisió d'ofici de disposicions o actes administratius, 

recursos administratius i procediments d'arbitratge i els que en declarin la inadmissió. 

c) Els actes que se separin del criteri seguit en actuacions precedents o del dictamen d'òrgans 

consultius. 

d) Les propostes de resolució en els procediments de caràcter sancionador, així com els actes 

que resolguin procediments de caràcter sancionador o de responsabilitat patrimonial. 

 

30. La institució de la responsabilitat administrativa genèricament considerada: 

a) Es deriva de la teoria de la indemnització. 

b) Te el seu origen en els articles 9 i 103 de la Constitució Espanyola.   

c) Neix com a conseqüència d’una actuació anormal o il·legal de l’Administració. 

d) Totes les respostes anteriors son correctes.  

 

31. En el contracte d’obres 

a)    Es possible dur a terme la contractació del projecte, la direcció i l’obra de forma conjunta, 

en quin cas requereix la redacció d’un avantprojecte per part de l’administració. 

 b)   Les obres seran de primer establiment, reforma restauració, rehabilitació o gran reparació 

o de reparació simple.  

c)   Cal únicament l’informe de l’oficina de supervisió quan el pressupost base es igual o 

superior a 500.000€ (sense IVA). 

d)   Requereix la comprovació del replantejament abans del seu començament. 

 

32. Pel que fa a la contractació per lots  

a)    Caldrà justificar degudament a l’expedient la divisió per lots. 

b)  Es pot establir un nombre màxim de lots als quals una mateixa empresa pot presentar 

oferta així com es pot limitar el nombre de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador. 

c)  Es pot establir un nombre màxim de lots als quals una mateixa empresa pot presentar oferta 

però no es pot limitar el nombre de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador 

d)  Es produirà la divisió per lots quan la realització independent de les diverses prestacions 

compreses a l’objecte del contracte, pugui dificultar la correcta execució del mateix des del punt 

de vista tècnic. 

 



33. L’expropiació forçosa  

a)   Té com a beneficiari sempre a l’Administració actuant. 

b)    Serà compensada per mitjà de la corresponent indemnització. 

c)   Es deriva de la funció social del dret de la propietat privada i d’herència que serà delimitada 

per la pròpia Constitució Espanyola. 

d)   Són correctes totes les respostes anteriors. 

 

34. La responsabilitat patrimonial de les entitats locals 

a)    Mai podrà contemplar supòsits de concurrència entre diverses Administracions. 

b)    Es troba fonamentada en l’article 54 del Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals.   

c)    Pot ser exigida en qualsevol moment. 

d)   Es reconeix en l’article 54 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local.  

 

35. El valor estimat del contractes 

a)  En els contractes de concessió d’obres es calcula en base a l’import net de la xifra de 

negocis que s’estima que generarà la futura empresa concessionària durant l’execució 

del contracte, IVA exclòs.  

b)  No tindrà en compte les eventualitat econòmiques que puguin sorgir, IVA exclòs. 

c)  No és determinant pel que fa al procediment d’adjudicació. 

d)  Quan es produeix la divió en lots, és té en compte de forma independent per cad lot. 

 

36. L’expropiació forçosa 

a)   Es produirà per causa justificada, d’utilitat pública o per interès social sense cap limitació. 

b)   Pot abastar drets de naturalesa no patrimonial.   

c)   Han de ser determinats per llei els casos que han de qualificar-se d’utilitat pública o 

d’interès social. 

d)  La declaració d’utilitat pública és necessària en tots els supòsits. 

 

37. El preu del contracte   

a)  Serà abonat sempre prèvia comprovació i conformitat en l’execució del contracte.   

b)    En cap cas podrà ser pagat a terminis. 

c)    Es el que es pagarà com a mínim per les prestacions contractades. 

d)   Totes les respostes anteriors són correctes. 

 

38. Pel que fa al procediment de contractació 

a) L’anunci d’informació prèvia és obligatori en els contractes d’obres, subministraments o 

serveis subjecte a regulació harmonitzada per donar a conèixer els contractes que es tingui 

previst adjudicar en el termini màxim de 12 mesos. 



b)   En els contractes de subministraments i serveis el termini per la presentació de les 

proposicions serà de 15 dies hàbils des del dia següent a la publicació de l’anunci. 

c)   Quan es duu a terme la tramitació urgent de l’expedient es redueixen sempre els terminis a 

la meitat del termini general. 

d)   Cap de les respostes anteriors és correcte. 

 

39. La Llei de Contractes del Sector Públic preveu pel que fa a la modificació dels 

contractes  

a)   Que quan es tracti de modificacions previstes als plecs, la modificació serà de com a màxim 

del 20% del preu inicial essent possible establir nous preus unitaris. 

b) Que la clàusula que prevegui la modificació haurà de detallar l’abast, el limíts i 

naturalesa, les condicions, així com el procediment que s’ha de seguir per a realitzar la 

modificació.  

c)   En el contracte d’obres, l’excés de mesurament és sempre una modificació del contracte. 

d)   Les afirmacions b) i c) són correctes. 

 

40.    La detenció preventiva no podrà durar? 

a) Menys de setanta-dues hores.  

b) Més de vint-i-quatre hores. 

c) Més de quaranta-vuit hores. 

d) Més del temps imprescindible per esbrinar allò necessari per esclarir els fets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESERVA: 

 

 

41. En els procediments de responsabilitat patrimonial  

 

a) La resolució administrativa posa fi a la via administrativa quan el tipus de relació de la 

que es deriva és pública. 

b) S’aplicarà directament el procediment simplificat quan es considera inequívoca la 

relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió, així com la 

valoració del dany i l’import de la indemnització. 

c) L’import i forma de la indemnització es valorarà d’acord amb el que preveu l’article 34 

de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

d) Cap de les respostes anteriors és correcte. 

 

42. Si el contracte es fixa en preus unitaris 

a) L’increment d’unitats fins el 10% del preu del contracte no es considera 

modificació si està previst al Plec de Clàusules Administratives i s’ha acreditat el seu 

finançament a l’expedient inicial. 

b) L’Import de la garantia es calcularà tenint en compte el pressupost base de licitació, 

IVA inclòs. 

c) Es paga la totalitat del preu que s’estableix en el contracte. 

d) Les respostes a) i c) són correctes.   

 

43.  Marqui quina d´aquestes afirmacions és la correcta: 

 

a) Les competències pròpies dels ens locals únicament són les que les lleis determinen. 

 

b) La Generalitat pot delegar competències en els ens locals i atribuir-los la gestió 

ordinària dels serveis propis de l'Administració de la Generalitat. 

 

c) Els ens locals supramunicipals no podran delegar competències en els ens d'àmbit 

territorial inferior pel principi de reserva de llei. 

 

d) El principi d’autonomia local prohibeix delegar les competències municipals a les 

comarques ni a altres entitats metropolitanes. 



 

 

 

44. Es troben subjectes a regulació harmonitzada els següents contractes: 

a) Els contractes d’obres, de concessió d’obres i de concessió de serveis amb un valor 

estimat igual o superior a 5.225.000 euros. 

b) Els contractes de concessió d’obres, serveis i subministraments amb un valor estimat igual o 

superior a 350.000 euros. 

c) Els contractes d’obres, de concessió d’obres i de gestió de serveis amb un valor estimat 

igual o superior a 5.225.000 euros. 

d) Les respostes b) i c) son correctes. 

 

 

 


