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1.- La llei 19/2014 de desembre de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, te per objecte: 

a) Regular el dret d’accés de les persones a la informació i documentació publiques. 

b) Aplicar el govern obert i fomentar la participació i col·laboració ciutadana. 

c) Promoure els drets de les persones a una administració amb mitjans electrònics. 

d) Les respostes a i b son certes. 

  

2.-  L’administració publica, seguint el principi de transparència ha de fer pública 
la següent informació: 

a) La gestió econòmica i patrimonial però no la comptable. 

b) La gestió econòmica, comptable i patrimonial, però no la pressupostaria. 

c) La gestió econòmica, comptable, pressupostaria i patrimonial. 

d) Les decisions i actuacions sense rellevància jurídica especial. 

 
 
3. 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) 

 
4.- Segons l’art. 6 de la LO 3/2007, no existirà discriminació indirecta quan una 
disposició: 

a) Pugui justificar objectivament en atenció a una finalitat legitima. 

b) Pugui justificar subjectivament en atenció a una finalitat legitima, 

c) Pugui justificar objectiva o subjectivament en atenció a una finalitat legitima. 

d) Pugui justificar objectiva i subjectivament en atenció a una finalitat legitima. 
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5.- Es considera discriminació indirecta per raó de sexe: 

a) La situació en que una disposició aparentment neutra posa persones d’un sexe en 
desavantatge particular respecte a persones de l’altre. 

b) La situació en que un criteri aparentment neutre posa persones d’un sexe en 
desavantatge particular respecte a persones de l’altre. 

c) La situació en que una practica aparentment neutra posa persones d’un sexe en 
desavantatge particular respecte a persones de l’altre. 

d) Totes les respostes anteriors, a, b i c, son correctes. 

 
6.- Segons l’art. 6 de la LO 3/2007, es considera discriminació directa per raó de 
sexe: 

a) La situació en que es troba una persona que sigui tractada, en atenció al seu sexe, 
de manera menys favorable que una altra en situació comparable. 

b) La situació en que es troba una persona que sigui o hagi estat tractada, en atenció 
al seu sexe, de manera menys favorable que una altra en situació comparable. 

c) La situació en que es troba una persona que sigui, hagi estat o pogués ser tractada, 
en atenció al seu sexe, de manera menys favorable que una altra en situació 
comparable. 

d) Cap resposta anterior no es correcta, ja que la llei es refereix a situacions idèntiques 
i no, simplement, comparables. 

 
7.- Pel que fa a la protecció de dades de caràcter general: 

a) Els principis es troben recollits al títol II de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

b) Es necessari el consentiment encara que les dades personals es recullin per fer 
funcions pròpies de les Administracions Publiques, en l’ àmbit de les seves 
competències. 

c) No es pot obligar a una persona a declarar sobre la seva ideologia o religió. 

d) Les respostes a i c son correctes. 

 
8.- L’ Ordenança fiscal núm. 3 de l’ Ajuntament de Cubelles estableix que, estan 
subjectes a l’impost,  les construccions, instal·lacions i obres següents: 

a) Les obres de demolició i enderroc. 

b) Les obres de caràcter provisional. 

c) Les obres de tancament de solars. 

d) Totes les respostes son correctes. 
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9.- Segons la ordenança num.28 de l’ Ajuntament de Cubelles, reguladora de la 
reglamentació general dels preus públics: 

a) L’import del preu públic haurà de ser igual o superior al cost del servei prestat o 
activitat realitzada. 

b) L’import del preu públic haurà de ser igual o inferior al cost del servei prestat o 
activitat realitzada. 

b) Quan es donin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho 
aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sobre del seu cost, però 
consignant en el pressupost municipal les dotacions oportunes per la cobertura de la 
diferència resultant. 

d) Les respostes a i c son correctes. 

 

 
10.- Formen part del  “hardware” dels ordinadors:  

a) Els perifèrics d’entrada com el teclat i el ratolí 

b) La memòria. 

c) El sistema operatiu. 

d) Les respostes a i b son correctes. 

 
11.- Què fa la instrucció “autocompletar” d’un full de càlcul?  

a) Aquesta instrucció nomes es activa als processadors de textos. 

b) Emplenar automàticament una sèrie de dades que formen una seqüència. 

c) Emplenar automàticament els cognoms i noms d’una llista sense haver-los 
d’escriure. 

d) Cap de les respostes es correcta. 

 
12.- La funció principal d’un full de càlcul es ? 

a) Es la de relacionar dades numèriques de diferents taules i bases de dades. 

b) Es la de treballar amb dades numèriques i alfanumèriques i operar amb elles. 

c) Es la de relacionar informació de diferents taules i bases de dades. 

d) Les respostes a i b son correctes. 
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13.-  El regim disciplinari regulat al Títol VII del Real decreto legislativo 5/2015, de 
30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la llei de l’estatut bàsic de 
l’empleat públic estableix que son faltes molt greus:  

a) L’incompliment de les normes d’incompatibilitat quan això doni lloc a una situació 
d’incompatibilitat. 

b) L’incompliment notori de les funcions essencials inherents al lloc de treball o 
funcions encomanades. 

c) L’ assetjament laboral. 

d) Totes les respostes son correctes. 

 
14.- Segons art. 97 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el text refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic 

a) Les infraccions molt greus prescriuen al cap de 3 anys, les greus al cap de 2 anys i 
les lleus al cap de 6 mesos. 

b) Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de 3 anys, les 
imposades per faltes greus al cap de 2 anys i les imposades per faltes lleus al cap de 
l’any. 

c) Les infraccions molt greus prescriuen al cap de 3 anys, les greus al cap de 2 anys i 
les lleus al cap d’ un any. 

d) Son correctes les respostes a i b. 

 
15.- La Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic té per objecte regular la 
contractació del sector públic establint els següents principis: 

a) Llibertat d’accés a les licitacions 

b) No discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors. 

d) Necessitat i idoneïtat del contracte. 

e) Totes les respostes son correctes. 

 
16.- D’acord amb la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, es considera com una prohibició per contractar: 

 a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma per qualsevol delicte. 

 b) Persones físiques o jurídiques residents fora de la Unió Europea. 

 c) Empreses que no arriben a un nombre mínim de treballadors o un volum mínim de 
negoci.  

 d) No estar al corrent en el pagament d'obligacions tributàries. 
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17.- Quina de les següents respostes es falsa? 

a) L’ administració de la Generalitat no està subjecta al control de la Sindicatura de 
Comptes ja que l’òrgan encarregat es la Intervenció General. 

b) Les universitats públiques de Catalunya i els òrgans i les entitats que en depenen 
resten subjectes al control de la Sindicatura de Comptes. 

c) La Sindicatura de comptes fiscalitza els comptes de la totalitat dels ingressos i les 
despeses dels partits polítics amb representació parlamentària 

d) La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió 
econòmica i del control financer dels ens locals de Catalunya. 

 

18.- El dret a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics 

reconegut a la Constitució Espanyola: 

 

a) És un dret fonamental recollit al Capítol 2 del Títol I, secció segona 
b) No és un dret fonamental 
c) És un dret fonamental recollit al capítol 2 del Títol I  
d) És un dret recollit a la Constitució Espanyola però no és fonamental 
 

 

19.- Les Corts Generals: 

 

a) Exerceixen la potestat legislativa i controlen l’acció de govern 
b) Exerceixen la potestat legislativa i reglamentària 
c) Únicament poden exercir la potestat legislativa, aprovar els seus pressupostos i 
controlar l’acció del govern 
d) Exerceixen la potestat legislativa, aproven els seus pressupostos, controlen 
l’acció del govern i tenen a més les demés competències que les atribueixi la 
Constitució  
 

20.- La constitució espanyola permet: 

 

a) Que es puguin crear agrupacions de municipis diferents de la província  
b) La federació de comunitats autònomes 
c) Que es donin els dos casos a) i b) 
d) No permet ni a) ni b) 
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21.- Són principis rectors de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: 

 

a) La perspectiva de gènere 
b) La millora de la qualitat de vida de totes les persones 
c) La protecció del medi ambient 
d) Totes les anteriors  
 

 

22.-Les dades del padró municipal constitueixen prova: 

 

a) De la residència en el municipi 
b) De la residència en el municipi i del domicili habitual  
c) Del domicili a efectes de notificacions 
d) Cap de les anteriors 
 

 

23.- En la organització municipal dels municipis de règim comú o general han 

d’existir els següents òrgans si superen els 5.000 habitants 

 

a) L’alcalde, els tinents d’alcalde i el ple, únicament  
b) L’alcalde, els tinents d’alcalde i el ple i la junta de govern local  
c) L’alcalde, els tinents d’alcalde, el ple i la comissió de comptes  
d) L’alcalde, els tinents d’alcalde, el ple,  la comissió de comptes, òrgans d’estudi 
o consulta d’assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del ple i 
potestativament la comissió especial de suggerències i reclamacions  
 

24.- L’alcalde pot delegar l’exercici de: 

 

a) Convocatòria del ple 
b) La separació del servei dels funcionaris 
c) L’atorgament de llicències, a menys que les lleis sectorials ho atribueixin 
expressament al ple o a la junta de govern local  
d) Cap de les anteriors 
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25.- La Junta de Govern Local: 

 

a) Té caràcter exclusivament d’assistència a l’alcalde deliberant               
b) Assisteix a l’alcalde i té les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li 
delegui o li atribueixi les lleis 
c) no assisteix a l’alcalde 
d) cap de les anteriors 
 

 

26.- L’ordenança reguladora del civisme en un municipi: 

 

a) L’aprova inicialment l’alcalde i definitivament el Ple 
b) L’aprova la junta de govern local si li ha delegat el Ple 
c) L’aprova en darrera instància la Delegació del Govern de la Generalitat de        
Catalunya 
d) L’aprova el Ple  
 

27.- Un acte administratiu confirmatori: 

 

a) No és susceptible de ser recorregut en via contenciosa administrativa si l’acte 
inicial ha estat consentit (art.28 LJCA) 
b) Pot aclarir, interpretar o executar un altre d’anterior 
c) Repeteix o confirma un altre acte 
d) Totes les respostes anteriors  
 

 

28.- Les transferències corrents en quin capítol de la classificació econòmica 
dels ingressos del pressupost de les entitats locals i els seus organismes 
autònoms es troben? 

a) El capítol 1. 

b) El capítol 2. 

c) El capítol 4. 

d) El capítol 8. 
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29.- Contra l’aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se: 

a) Recurs de reposició. 

b) Recurs d’alçada. 

c) Directament recurs contenciós administratiu. 

d) El pressupost no es pot recórrer. 

 

30.- Quin dels següents impostos locals, NO és d’obligatòria exigència per part 
dels Ajuntaments? 

a) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 

b) Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 

c) Impost sobre Béns Immobles. 

d) Impost sobre Activitats Econòmiques. 

 

31.- Quin dels següents impostos locals té la consideració de tribut indirecte? 

a) L’ impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 

b) L’ impost sobre Béns Immobles. 

c) L’ impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 

d) L’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 

 

32.- En relació a l’Àrea de  Despesa dels Serveis públics bàsics: 

a) Aquests fan referència a totes les despeses originades pels servies públics bàsics 
que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis. 

b) Aquests fan referència a totes les despeses originades pels serveis públics bàsics 
que, de forma obligatòria o voluntària, han de prestar els municipis. 

c) En aquesta àrea es consideren les polítiques de despesa de caràcter sectorial i que, 
en conseqüència, integren altres àrees de despesa de la present estructura. 

d) Són correctes les respostes b) i c). 
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33-  Es coneix com a suplement de crèdit: 

a) Aquelles modificacions del Pressupost de Despeses mitjançant les quals s’assigna 
crèdit per a la realització d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-
se fins a l’exercici següent i per a la qual no hi ha crèdit. 

b) Són aquelles modificacions del Pressupost de Despeses en què s’assigna crèdit per 
a la realització d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-se, el 
crèdit previst resulta insuficient i no pot ser objecte d’ampliació. 

c) A tot crèdit extraordinari. 

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes. 

 

34.- El Compte General de les entitats locals està integrat per: 

a) La Liquidació del pressupost i les actes d’arqueig amb els certificats bancaris. 

b) El Balanç, el Compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de fluxos d’efectiu, 
l’Estat de la Liquidació del pressupost i la Memòria. 

c) Són correctes les respostes a) i b) 

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes. 

 

35.- La instrucció de comptabilitat aplicable a les entitats locals i els seus 
organismes autònoms és: 

a) Ordre HAP/1781/2013 de 20-09; Ordre HAP/1782/2013 de 20-09 i Ordre 
EHA/4040/2004 de 23-11. 

b) Ordre EHA/4040/2004 de 23-11; Ordre EHA/4041/2004 de 23-11 i Ordre 
EHA/4042/2004 de 23-11. 

c) Són correctes les respostes a) i b) 

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes 

 

36.- Les fases de l’execució del pressupost de despeses són: 

a) El reconeixement de l’obligació i l’ordenació del pagament. 

b) L’autorització, la disposició o compromís, el reconeixement de l’obligació i 
l’ordenació del pagament. 

c) La retenció de crèdit, el reconeixement de l’obligació i l’ordenació del pagament. 

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes. 
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37.- Les fases d’execució del pressupost d’ingressos són: 

a) El reconeixement i liquidació dels drets. 

b) L’ingrés material o cobrament. 

c) El compromís d’ingrés  i l’ingrés material o cobrament. 

d) El compromís d’ingrés, el reconeixement i liquidació dels drets i l’ingrés material o 
cobrament.  

 

38. 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 preveu la modificació haurà de detallar l’abast, el límits 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. 

 

39. 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 divisió en lots, és té en compte de forma independent per cada 

lot 

 

40. 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 d’obres d’autopista. 
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d) Totes les respostes anteriors són correctes 

 

 

PREGUNTES RESERVA 

 

41.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. 

 

42. 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. 


