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PROVES PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL  PER A LA 
COBERTURA DE POSSIBLES VACANTS DE PLACES D’AUXILIAR 

D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 

Fase d’oposició 
 

Primer exercici: Qüestionari  de preguntes 
 

Obligatori i eliminatori 
 
 
1) Els actes administratius de tràmit són aquells que 

 
a) són previs a la resolució, la preparen i la fan possible. 
b) Posen fi a la via administrativa. 
c) Són actes externs, que contenen la voluntat de l’Administració. 
d) Estan dirigits a una pluralitat abstracte de persones. 

 
 

2) En general, a partir de quin moment es considera que un acte 
administratiu és eficaç? 

 
a) Des del moment en què no es pot interposar recurs en via 
administrativa en contra seva. 
b) Des del moment en què no es pot interposar recurs en via judicial en 
contra seva. 
c) Des de la data en què es dicta. 
d) Des del moment en què s’inicia la seva execució. 

 
 
3) El recurs potestatiu de reposició... 

 
a) Es pot interposar abans del recurs d’alçada. 
b) S’ha d’interposar abans d’acudir a la via jurisdiccional. 
c) Es pot interposar contra els actes que no esgoten la via 

administrativa i no qualificats. 
d) Es pot interposar contra els actes que esgoten la via administrativa 

 
 
4) En cas de resoldre fora de termini un procediment iniciat d’ofici... 

 
a) El silenci és sempre favorable. 
b) El silenci és sempre desfavorable. 
c) El venciment del termini provoca la caducitat del procediment 
d) Els procediments iniciats d’ofici no tenen termini de resolució 
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5) En cas que transcorri el termini màxim per resoldre una sol�licitud 

presentada per instància d’un administrat... 
 

a) Sempre s’entendrà desestimada 
b) Sempre s’entendrà estimada 
c) S’entendrà desestimada quan es tracti d’un procediment de 

responsabilitat patrimonial. 
d) S’entendrà desestimada quan es tracti d’un recurs interposat contra 

una acte presumpte 
 
 
6) Els actes administratius dictats per un òrgan manifestament 

incompetent per raó de la matèria o el territori són: 
 

a) Anul�lables 
b) Inexistents 
c) Nuls de ple dret 
d) Esmenables 

 
 
7) L’Ajuntament ha de fer notificació electrònica, en tot cas, als següents 

subjectes: 
 

a) A totes les persones jurídiques, a les físiques que hagin sol�licitat 
expressament rebre les notificacions per aquest mitjà, a les entitats 
sense personalitat jurídica, als professionals col�legiats i als 
empleats públics i als representants de totes les anteriors. 

b) A qualsevol persona física o jurídica. 
c) La notificació electrònica és l’únic mitjà vàlid de notificació. 
d) Només procedeix la notificació electrònica si se sol�licita 

expressament, ja sigui persona física o jurídica. 
 
 
8) Senyali la resposta incorrecta respecte al còmput de terminis: 

 
a) Quan els terminis s’hagin senyalat per dies naturals per declarar-ho 

així una llei o pel Dret de la Unió Europea, es farà constar aquesta 
circumstància en les corresponents notificacions. 

b) Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al 
primer dia hàbil següent. 

c) Quan un dia fos hàbil en el municipi o comunitat autònoma en què 
resideix l’interessat, i inhàbil a la seu de l’òrgan administratiu, o a la 
inversa, es considerarà hàbil en tot cas. 

d) Excepte que per llei o en el dret de la Unió Europea es disposi un 
altre còmput, quan els terminis s’assenyalin per hores, s’entén que 
aquestes són hàbils. 
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9) Quina d’aquestes característiques correspon amb les del terme 

municipal: 
 
a) És l’àmbit de vigència dels reglaments, ordenances i bans municipals. 
b) De l’extensió del terme municipal depèn que a l’Ajuntament hi hagi més 
o menys regidors. 
c) Pot haver-hi municipis sense terme municipal. 
d) Varia cada vegada que hi ha eleccions municipals.  
 
 

10)  Tenen la condició de veí d’un municipi: 
 

a) Les persones empadronades al municipi.  
b) Les persones que hi visquin, hi estiguin o no empadronades. 
c) Les persones que viuen al municipi i que hi passen alguna 

temporada, com a transeünts. 
d) Les persones que tinguin alguna propietat al municipi. 

 
 

11)  Els municipis són: 
 

a) Entitats bàsiques de l’organització territorial de l’Estat. 
b) Entitats bàsiques de l’Administració institucionals per a la participació 

dels ciutadans en els assumptes públics. 
c) Entitats locals sense personalitat jurídica pròpia. 
d) Entitats bàsiques sense plena capacitat per al compliment de les 

seves fins. 
 
 
12)  Quin d’aquests òrgans és obligatori en tota organització municipal? 

 
a) L’Alcalde 
b) Les Comissions Informatives 
c) La Junta de Govern Local 
d) Els Regidors Delegats 

 
 
13)  La convocatòria d’una sessió ordinària de la Junta de Govern s’ha de 

fer: 
 

a) Amb una antelació mínima d’un dia hàbil. 
b) Amb una antelació mínima de 24 hores. 
c) Amb una antelació mínima de dos dies naturals. 
d) Amb una antelació mínima de dos dies hàbils. 
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14)  Els béns de domini públic són: 

 
 a) Inalienables, inembargables i imprescriptibles i estan subjectes a un 
tribut especial. 
 b) Inalienables, inembargables i imprescriptibles i no estan subjectes a 
cap tribut. 
 c) Inalienables, inembargables i imprescriptibles. 
 d) Inalienables, inembargables i imprescriptibles i estan subjectes a 
caducitat. 
 
 
15)  En cas que l'1 de gener el pressupost per a aquest nou any no estigui 

aprovat: 
 

a) Es prorroga el pressupost de l'any anterior en la seva totalitat, 
incloses les modificacions de crèdit. 

b) Es continuen imputant les despeses al pressupost de l'any anterior, 
fins a l'entrada en vigor del nou. 

c) Es prorroga el pressupost de l'any anterior fins al límit global dels 
seus crèdit inicials, només pel que fa a les despeses corrents. 

d) Es congelen les despeses fins a l'aprovació del nou pressupost. 
 
 
16)  Quines fases de la despesa s’han d’incorporar a la part dispositiva 

d’un decret d’adjudicació d’un contracte menor? 
  

a) Autorització de la despesa 
b) Autorització i disposició de la despesa 
c) Autorització i disposició de la despesa i reconeixement de l’obligació 

de pagament. 
d) Autorització i disposició de la despesa, reconeixement de l’obligació 

de pagament i ordre de pagament 
 
 
17)  Segons la Llei 9/2017, quins d’aquests documents no són necessaris 

en un expedient per un contracte menor de serveis? 
 

a) Informe de l’òrgan de contractació que justifiqui la necessitat i 
idoneïtat de l’objecte del contracte. 

b) Aprovació de la despesa. 
c) Incorporació de la factura. 
d) Tres pressupostos de diferents proveïdors. 
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18)  Quins dels següents contractes és un contracte administratiu? 

 
a) Concessió del servei d’atenció domiciliària. 
b) Arrendament d’un local comercial per instal�lar-hi l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana. 
c) Pòlissa de tresoreria amb una entitat bancària. 
d) Pagament d’una taxa per un servei realitzat per la Diputació de 

Girona. 
 
 
19)  Excepte que una llei específica no estableixi un altre termini, les 

infraccions molt greus prescriuran: 
 

a) Als 5 anys 
b) Als 3 anys 
c) A l’any 
d) Als 6 mesos. 

 
 
20)  A partir de quin import un contracte administratiu s’ha de tramitar per 

procediment obert o restringit? 
 

a) Obres, a partir de 40.000,00 euros i serveis i subministraments a 
partir de 15.000,00 euros, IVA inclòs. 

b) Obres, a partir de 40.000,00 euros i serveis i subministraments a 
partir de 15.000,00 euros, sense IVA. 

c) Obres, a partir de 50.000,00 euros i serveis i subministraments a 
partir de 18.000,00 euros, IVA inclòs. 

d) Obres, a partir de 50.000,00 euros i serveis i subministraments a 
partir de 18.000,00 euros, sense IVA. 
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PREGUNTES RESERVA QUE TAMBÉ CAL 

CONTESTAR. 
 

Aquestes preguntes, però, només es tindran en compte si hi hagués errors en 
alguna de les preguntes que conformen la prova, que seria substituïda per una 
d’aquestes preguntes reserva en l’ordre que apareixen 
 
 
21)  En relació als crèdits de despeses, indica la resposta incorrecta: 

 
a) Es destinaran exclusivament a la finalitat per la qual s’hagin 

autoritzat. 
b) Tenen caràcter estimatiu. 
c) No podran adquirir-se compromisos per una quantitat superior a 

l’establerta al pressupost. 
d) Com a norma general, només podran contraure’s obligacions 

realitzades durant l’any natural del propi exercici pressupostari. 
 
 
22) Què passa si en el mes de venciment, en un cas de còmput de 
terminis per mesos o anys, no hi hagués dia equivalent a aquell en què 
comença el termini. 
 

a) S’entendrà que el termini expira l’últim dia del mes. 
b) S’entendrà prorrogat al següent dia hàbil. 
c) S’entendrà que el termini expira el dia 30 del mes. 
d) S’entendrà que el termini expira el dia 1 del mes. 

  


