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1. Davant de quin òrgan interposaries un recurs potestatiu de reposició? 

a) L’òrgan superior jeràrquic del que va dictar l’acte que s’impugna 
b) L’òrgan que va dictar l’acte que s’impugna 
c) Les respostes a i b són correctes 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

2. D’acord amb l’article 137 de la Constitució Espanyola, l’Estat s’organitza territorialment en: 

a) Municipis, comarques, províncies i regions 
b) Municipis, províncies i Comunitats Autònomes 
c) Municipis, comarques i regions  
d) Municipis, comarques i Comunitats Autònomes 

3. El Parlament de Catalunya, al Preàmbul de l’Estatut d’Autonomia, defineix Catalunya com: 

a) Una nacionalitat 
b) Una comunitat nacional 
c) Una col·lectivitat nacional 
d) Una nació 

4. Quina d’aquestes afirmacions és correcta en referència al funcionament del registre 
electrònic? 

a) Permetrà la presentació de documents tots els dies de l’any durant les 24 hores, 
excepte diumenges i festius 

b) Permetrà la presentació de documents tots els dies de l’any durant les 24 hores, 
excepte dissabtes, diumenges i festius 

c) Permetrà la presentació de documents tots els dies de l’any durant les 24 hores 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

5. Quins són els elements constitutius del municipi? 

a) El Ple Municipal, la Junta de Govern Local i l’alcalde o alcaldessa 
b) La població i l’administració  
c) L’administració i el territori 
d) El territori, la població i l’organització 

6. Quina d’aquestes lleis regula els recursos administratius? 

a) Llei 38/2003, de 17 de novembre 
b) Llei 9/2017, de 8 de novembre 
c) Llei 39/2015, d’1 d’octubre 
d) Llei 40/2017, de 17 de novembre 

7. Quina de les següents afirmacions és falsa: 

a) Els municipis i les comarques són ens locals 
b) Els municipis, les comarques i les agrupacions de províncies són ens locals 
c) El municipi, la província i la comarca tenen naturalesa territorial 
d) Les entitats metropolitanes són ens locals 
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8. Contra quins actes o resolucions interposaries un recurs d’alçada? 

a) Aquells que posin fi a la via administrativa 
b) Els actes ferms en via administrativa 
c) Aquells que no posin fi a la via administrativa 
d) Les respostes a i b són correctes 

9. No s’inclou dins el contingut mínim de validesa d’una instància presentada al registre 
d’entrada? 

a) Nom cognoms de l’interessat i, si s’escau, de qui el representi 
b) Fets, raons i petició en què es concreti la sol·licitud 
c) L’expressió dels recursos que s’escaiguin 
d) Lloc i data 

10. La Constitució Espanyola estableix que són lleis orgàniques: 

a) Les relatives al desenvolupament dels drets fonamentals 
b) Les relatives al desenvolupament de les llibertats públiques 
c) Les relatives al desenvolupament dels drets fonamentals i de les llibertats 

públiques, les que aprovin els estatuts d’autonomia i el règim electoral general 
i les previstes per la Constitució 

d) Les relatives al desenvolupament dels drets fonamentals i de les llibertats públiques i 
les que aprovin els Estatuts d’Autonomia de les Comunitats Autònomes 

11. La notificació es cursarà dins el termini de:  

a) 15 dies a partir de la data en què s’hagi dictat l’acte 
b) 10 dies a partir de la data en què s’hagi dictat l’acte 
c) 20 dies a partir de la data en què s’hagi dictat l’acte 
d) 5 dies a partir de la data en què s’hagi dictat l’acte 

12. Per quin mitjà s’han de practicar preferentment les notificacions segons l’article 41 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques? 

a) Per lliurament directe d’un empleat públic de l’Administració notificadora 
b) Per correu postal 
c) Per mitjans electrònics 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

13. Es considera acte administratiu les instàncies que presenten al Registre General de 
l’Ajuntament les persones interessades? 

a) Sí, sempre, perquè són actes jurídics de les persones interessades 
b) Sí, és l’acte amb el que s’inicia el procediment administratiu 
c) No es considera acte administratiu perquè la declaració ha de procedir de 

l’Administració 
d) Cap resposta de les anteriors és correcte 
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14. Indica quin d’aquests drets disposen les persones en les seves relacions amb les 
administracions públiques: 
 

a) A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les 
administracions públiques. 

b) A utilitzar les llengües oficials al territori de la seva comunitat autònoma, d’acord amb 
el que estableixen tant la LPACAP com la resta de l’ordenament jurídic. 

c) A l’accés a la informació pública, arxius i registres, d’acord amb el que estableix la 
legislació sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta 
de l’ordenament jurídic. 

d) Totes les respostes són correctes perquè són drets de què disposen les 
persones en les seves relacions amb les administracions públiques.  

15. El municipi té competències pròpies en les matèries següents: 

a) La protecció de la salubritat pública 
b) El transport públic de viatgers 
c) La participació en la gestió de l’atenció primària de la Salut 
d) Totes les anteriors són correctes 

 
16. Quina de les següents competències no està atribuïda a l’Alcalde? 
 

a) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin  
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals  
c) Acceptar la delegació de competències fetes per altres administracions 

públiques  
d) Publicar, executar i fer complir els acords municipals 

17. Quina d’aquestes afirmacions és correcta pel que fa a les fases del procediment 
administratiu: 

a) El procediment només es pot iniciar d’ofici 
b) La fase de desenvolupament del procediment inclou tots els actes que se’n deriven, 

des del moment en què s’inicia el procediment, fins abans d’emetre la resolució 
c) El desistiment és una forma d’acabament del procediment administratiu 
d) Totes són correctes 

 
18. La convocatòria d’un concurs per proveir un lloc de treball: 
 

a) No és un acte administratiu, sinó el procediment administratiu que es segueix per 
proveir un lloc de treball 

b) És una disposició i no un acte administratiu 
c) No és un acte administratiu sinó una activitat tècnica de l’Administració que realitza 

per incorporar persones a la seva plantilla 
d) És un acte administratiu amb pluralitat de persones destinatàries. 
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19. Correspon al Ple municipal l’atribució de: 
 

a) Aprovar l’oferta pública d’ocupació  
b) Aprovar les ordenances municipals  
c) L’examen, estudi i informe del comptes anuals de la Corporació 
d) Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques  

20. No són actes susceptibles d’execució forçosa: 

a) Els actes que han estat complerts de manera voluntària 
b) Els que s’exhaureixen en el seu contingut declaratiu 
c) La concessió d’una autorització 
d) Són correctes totes les respostes anteriors 

21. Quan l’acte administratiu tingui per destinatari una pluralitat indeterminada de persones: 

a) Ha se ser objecte de publicació 
b) S’ha d’iniciar el tràmit d’audiència 
c) S’ha de publicar i fer difusió a través d’un ban d’alcaldia 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

22. Quan un procediment administratiu es tramiti d’urgència, els terminis establerts per al 
procediment ordinari, es redueixen: 

a) Els terminis són els mateixos tant pel procediment ordinari com pel procediment 
d’urgència 

b) De dies hàbils a dies naturals 
c) A la meitat dels establerts al procediment ordinari 
d) Les respostes b i c són correctes 

23. L’Administració pot acordar l’ampliació dels terminis establerts en un procediment: 

a) Per petició dels interessats 
b) D’ofici o a petició dels interessats 
c) Només d’ofici 
d) No es poden ampliar terminis 

24. Quin és el termini de resolució d’un recurs potestatiu de reposició? 

a) 1 mes  
b) 2 mesos 
c) 3 mesos 
d) 6 mesos 

 
25. Els/les tinents d’alcalde/essa: 
 

a) Són d’existència obligatòria 
b) Són membres de la Comissió de Govern, en qualsevol cas 
c) L’alcalde hi pot delegar l’exercici de totes les seves atribucions 
d) Són d’existència potestativa 
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26. Un acte d’una administració pública que prescindeixi total i absolutament del 
procediment legal establert, es considerarà: 

a) Un acte anul·lable 
b) Un acte nul de ple dret 
c) No es considerarà un acte administratiu 
d) Cap de les respostes és correcte 

27. L’Administració pot convalidar els actes anul·lables? 

a) Sí, i reparar els vicis que presentin 
b) No, no és possible convalidar-los 
c) Dependrà del vici que presentin els actes 
d) Les respostes a i c són correctes 

28. L’acte convalidat produeix efectes des de: 

a) La data de la convalidació 
b) La data de l’acte inicial 
c) La data de la convalidació i, excepcionalment, pot tenir efectes retroactius 
d) La data de notificació a l’interessat 

29. A l’hora de computar terminis en un procediment administratiu: 

a) Aquests es poden fixar en hores, dies, mesos o anys 
b) Els terminis expressats en dies, mesos o anys es computen a partir de l’endemà del 

dia en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti, o des del 
següent a aquell en què es produeixi l’estimació o la desestimació per silenci 
administratiu 

c) Si el termini es fixa en mesos o anys i al mes de venciment no hi ha un dia equivalent 
a aquell en què comença el còmput, s’entén que el termini expira l’últim dia del mes 

d) Totes són correctes 

30. La presentació d’un document al registre electrònic en un dia inhàbil, s’entendrà 
efectuada: 

a) La primera hora del primer dia hàbil següent, llevat que una norma permeti 
expressament la recepció en dia inhàbil 

b) El dia i hora presentat el document encara que aquest dia sigui inhàbil 
c) Al registre electrònic no es contemplen dies inhàbils 
d) No és possible la recepció de documents ens dies inhàbils 
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Preguntes de reserva 

31. Els terminis expressats en dies, en el cas d’una notificació, comptaran a partir de: 

a) El dia que ha tingut lloc la notificació 
b) Cap de les respostes és correcte 
c) Els terminis no es poden comptar en dies 
d) A partir de l’endemà que ha tingut lloc la notificació 

32. Quan es diu que determinats actes administratius han de ser motivats es refereix a : 

a) Que l’Administració ha de fer públiques les raons de fet i de dret en què ha 
fonamentat la seva decisió 

b) Que l’Administració ha de fer públiques les raons de dret en què ha fonamentat la 
seva decisió 

c) Que l’Administració ha d’obrir el termini d’audiència per explicar als interessats els 
arguments en que es basa la resolució pressa 

d) Que l’Administració ha resolt en un sentit diferent del previst i ha d’explicar  i justificar 
els motius de la desviació 

 

 

 

 


