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PROCÉS SELECTIU:  TÈCNIC AUX. SOCIOCULTURAL 
PROVA DE CONEIXEMENTS  :  
1ER EXERCICI : QUESTIONARI AMB RESPOSTES ALTERNATIVES  
DATA  : 28/10/2020 
 

1. Segons la Constitució, una norma que imposi una nova pena més lleu 
per a un delicte: 
 

a) No se aplica retroactivament 
b) Pot aplicar-se retroactivament. 
c) Ha de ser reglamentària 
d) Atenta contra el principi de legalitat penal si s’aplica retroactivament. 

 

2. L’entrada en un domicili en cas de flagrant delicte, sense autorització del 

seu titular: 

a) Pot donar lloc a l’aplicació de l’habeas corpus 
b) Requereix autorització prèvia de la autoritat judicial 
c) Pot efectuar-se en tot moment 
d) No pot realitzar-se en cap moment 

 

3. Durant l’estat de setge, un detingut conserva el dret de: 

a) Setanta dues hores per ser posat a disposició judicial 
b) Secret de comunicacions 
c) Assistència de Lletrat 
d) Cap de les anteriors es correcte  
 

4. La qüestió de confiança es planteja per el : 

a) President del Govern de la Nació 
b) Govern de la Nació en sí 
c) Congres dels Diputats 
d) Qualsevol Ministre 
 

5. Quan cessarà el Govern? 

a) En els casos de pèrdua de confiança parlamentaria prevista en la Constitució 
b) Després de la celebració d’eleccions generals 
c) Per dimissió o defunció del seu President 
d) Totes les respostes son correctes  
  

6. Els  Estatuts d’Autonomia hauran de contenir : 

a) Competències que es deixen a l’Estat i les que assumeix la Comunitat 
b) Competències que, en funció de la Constitució, assumeix cada Comunitat Autònoma 
c) Desenvolupament de l’Administració Autonòmica 
d) Divisió provincial i òrgans de govern. 

 

7. La responsabilitat política del President d’una Comunitat Autònoma 

s’exigeix pel/per la: 

a) Sala Penal del Tribunal Suprem 
b) Congrés dels Diputats 
c) Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma 
d) Assemblea Legislativa de la Comunitat Autònoma 
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8. Com es denomina el conjunt ordenat de documents i actuacions que 

serveixen d’antecedents i fonament a la resolució administrativa, així 

com les diligències encaminades a executar-la? 

a) Dossier administratiu 
b) Acte administratiu 
c) Expedient administratiu 
d) Procediment administratiu 

 

9. Com es denominen els procediments que tendeixen a la realització 

material d’una decisió ja definitiva,com, per exemple, el procediment 

d’apremi? 

a) Procediments executius  
b) Procediments declaratius 
c) Procediments de simple gestió 
d) Procediments de materialització o sustentació 

 

10. Quan podran els administrats conèixer l’estat de la tramitació dels 

procediments en els que tinguin la condició d’interessats? 

a) Nomes a la fase d’instrucció 
b) Únicament a la fase d’al·legacions 
c) Nomes a la fase de prova 
d) En qualsevol  moment  

 

11. Quin termini disposen els interessats per al·legar i presentar els 

documents i justificacions que estimen pertinents ? 

a) D’un termini no inferior a cinc dies ni superior a deu 
b) D’un termini no inferior a  deu dies ni superior a quinze 
c) D’un termini no inferior a deu dies ni superior a vint 
d) D’un termini no inferior a deu dies ni superior a un mes  

 

 
12. En quin cas es podrà imposar una sanció sense que s’hagi tramitat el 

procediment oportú? 

a) En els casos d’urgent necessitat 
b) En les situacions excepcionals, com per exemple, situacions de crisis sanitàries o 

epidèmies 
c) Les respostes a) i b) son correctes 
d) En cap cas  

 

13. En qualsevol moment del procediment, quan l’Administració considera 

que algú dels actes dels interessats no reuneix els requisits necessaris,  

ho posarà en coneixement de l’autor, donant-li un termini per 

complimentar-ho de : 

a) Cinc dies 
b) Set dies 
c) Deu dies 
d) Vint dies 
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14. Segons posin fi a l’expedient administratiu o formen part del mateix, 

com una fase del mateix, sense tenir caràcter resolutiu, els actes 

administratius es classifiquen en: 

a) Actes definitius i actes de tràmit 
b) Actes propis i acte impropis 
c) Actes bàsics i actes de tràmit 
d) Actes únics i actes múltiples  

 

15. A tenor de l’article 41 de LPACAP, les notificacions es practicaran 

preferentment 

a) Per via postal 
b) Telefònicament 
c) Per mitjans electrònics 
d) Per el mitja mes rapit i econòmic per l’Administració 

 

16. La protecció civil es un servei mínim a prestar per els Municipis de mes 

de : 

a) 5.000 habitants 
b) 20.000 habitants 
c) 50.000 habitants  
d) Les respostes b i c son certes  

17. Un servei mínim d’un Ajuntament de menys de 5.000 habitants és  

a) Serveis funeraris 
b) Medi ambient urbà 
c) Extinció d’incendis 
d) Neteja viària  

18. Conjuntament als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, en la selecció 

dels funcionaris  s’ha de seguir el de :  

a) Imparcialitat 
b) Publicitat 
c) Professionalitat 
d) Concurrència  

 

19. L’incompliment de la obligació d’atendre els serveis essencials en cas 

de vaga és constitutiu de :  

a) Falta molt greu 
b) Falta greu 
c) Falta lleu 
d) Un dret.  

 

20. Les sessions plenàries extraordinaris es convocaran com a mínim :  

a) Dos dies naturals abans 
b) Vint-i-quatre hores abans 
c) Dos dies hàbils abans 
d) No es requereix cap termini  

 
21. Les ordenances Municipals : 

a) Es notifiquen 
b) Es publiquen 
c) Segons els casos es notifiquen o publiquen 
d) Només es comuniquen   
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22. El responsable d’estendre  les actes d’una sessió del Ple es el /la 

a) President de la Corporació 
b) Membre de la mateixa que es designi en la mateixa sessió 
c) Secretari General 
d) Qualsevol dels anterior pot fer-ho  

  

23. La estructura dels Pressupostos de les Corporacions Locals es fixa pel  

a) President de les mateixes 
b) Ministeri d’Hisenda i Funció Pública 
c) Ple de la Corporació Local 
d) Interventor General de Fons respectiu.  

 

24. Quan s’hagi d’efectuar una despesa que no tingui crèdit previst al 

Pressupost : 

a) Es fa un nou Pressupost 
b) Es fa un suplement de crèdit 
c) Es fa un crèdit extraordinari 
d) Es fa servir un crèdit no afectat  

 

 
25. Comunicar-se amb les administracions Públiques per mitjans 

electrònics es :  

a) Un deure dels ciutadans 
b) Un dret de les Administracions públiques 
c) Un dret dels ciutadans 
d) Un dret fonamental dels Espanyols, recollit a la Constitució, i alhora un deure.  

 

26. A efectes del còmput de termini fixat en dies hàbils o naturals, i en el 

que es refereix al compliment del terminis per als interessats, la 

presentació en un registre electrònic d’una sol·licitud en un dia inhàbil  

a) S’entendrà efectuada en aquest mateix moment, ja que el registre electrònic no 
te dies inhàbils 

b) S’entendrà realitzada a primera hora del primer dia hàbil següent, llevat que 
una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil. 

c) S’entendrà realitzada a la mateixa hora que s’ha efectuat, però el primer dia 
hàbil següent. 

d) No té validesa  
 

27. Comunicar-se amb les administracions Públiques per mitjans 

electrònics es :  

a) Un deure dels ciutadans 
b) Un dret de les Administracions públiques 
c) Un dret dels ciutadans 
d) Un dret fonamental dels Espanyols, recollit a la Constitució, i alhora un 

deure.  
 

28. La participació de tots els grups polítics en la Junta de Govern 

Local d’una Entitat Local és: 

a) Obligatòria 
b) Facultativa para el President 
c) A petició d’ells 
d) Il·legal 
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29. Quina es l’actual Llei de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques? 

a) La llei 30/1992, de 26 de novembre 
b) La llei 35/2005, de 4 d’octubre 
c) La llei 39/2015, d’1 d’octubre 
d) La llei 1/2015, de 8 de setembre   

 

30. Poden instar la reforma de la Constitució: 

a) Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes 
b) President del Govern de la Nació 
c) Consells del Govern de les Comunitats Autònomes 
d) Cap dels anteriors  

 

PREGUNTES  COMPLEMENTÀRIES  
 

31. El text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic es va 

aprovar per: 

a) Reial Decret  Legislatiu 12/2007, de 13 de març 
b) Reial Decret Legislatiu 5/2012, de 13 de maig 
c) Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre 
d) Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 14 d’abril   

 

32. Assenyali quina de les següents es una forma de finalització 

anormal del procediment? 

a) La renuncia al dret en que es fonamenti la sol·licitud 
b) La declaració de caducitat 
c) El desestiment 
d) Totes les respostes anteriors son correctes  

 
 
 

La pregunta número 27 ha quedat anul·lada per duplicitat, es fa un canvi 
per la primera pregunta complementària, la número 31. En total 30 
preguntes.  
 
 
 
RESPOSTES 

 

1.  B 
2.  C 
3.  C 
4.  A 
5.  D 
6.  B 
7.  D 
8.  C 
9.  A 
10.  D 
11.  B 
12.  D 
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13.  C 
14.  A 
15.  C 
16.  D 
17.  D 
18.  B 
19.  A 
20.  C 
21.  B 
22.  C 
23.  B 
24.  C 
25.  C 
26.  B 
27. ANUL.LADA  
28.  B 
29.  C 
30.  A 

 
PREGUNTES COMPLEMENTÀRIES 
 
  31.C 
  32.D  
 
 
 
 
 


