Expedient núm.: 678/2021
Procediment: Proves selectives d’una plaça de tècnic d’administració general,
personal funcionari de carrera, mitjançant oposició
______________________________________________________________
Data: 22/04/2022
PRIMER EXERCICI: QÜESTIONARI TIPUS TEST (10 punts màxim)
De caràcter obligatori i eliminatori
Consistirà a respondre un qüestionari de cinquanta (50) preguntes, més cinc (5)
preguntes de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només
una és correcta, referides al contingut del programa que figura com a Annex I.
Les persones aspirants marcaran les contestacions en el corresponent full
d’examen.
El criteri de correcció a efectes de puntuació serà el següent: es valorarà la
resposta correcta amb 0,2 punts; la incorrecta, tant si ho és per haver deixat les
quatre opcions en blanc com per haver assenyalat més d’una resposta, no tindrà
valoració; i la pregunta amb resposta errònia es penalitzarà amb un terç del valor
assignat a la resposta correcta (0,066).
En cas que el tribunal acordi l'anul·lació d'alguna o algunes de les preguntes, per
haver detectat d'ofici algun error manifest durant la realització de l'exercici o
perquè aquest es detecta com a conseqüència de les al·legacions que
posteriorment es presentin, es tendran en consideració les preguntes de reserva.
Aquestes s'escolliran segons l'ordre de prelació en què es trobin en el propi
exercici.
Aquest exercici es qualificarà de 0 a 10 punts, i seran eliminats aquells aspirants
que no obtinguin la puntuació mínima de 5 punts.
El temps per realitzar aquest exercici serà de 100 minuts.
_______________________________________________________________
1.- El Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència:
a) De la meitat del nombre legal de membres de la Corporació, que mai podrà
ser inferior a cinc, mantenint-se aquest quòrum durant tota la sessió.
b) D’un terç del nombre legal de membres de la Corporació, que mai podrà ser
inferior a tres, mantenint-se aquest quòrum durant tota la sessió.
c) D’una quarta part del nombre legal de membres de la Corporació, mantenintse aquest quòrum durant tota la sessió.
d) D’un terç del nombre legal de membres de la Corporació, que mai podrà ser
inferior a tres, si bé no cal mantenir aquest quòrum durant tota la celebració de
la sessió.

2.- Entre les determinacions dels Estatuts d’Autonomia no és necessari
incloure:
a) La delimitació del seu territori
b) La denominació de les institucions autònomes pròpies
c) La denominació, organització i seu de les seves institucions administratives
d) Les respostes a) i c) són correctes

3.- El dret a la vida es consagra al següent article de la Constitució:
a) 10
b) 16
c) 15
d) 24

4.- En un Ajuntament integrat per disset membres (batle i setze regidors):
quants d’ells, com a mínim, poden sol·licitar la celebració d’una sessió,
amb caràcter extraordinari, del Ple?
a) Cinc
b) Una tercera part dels membres corporatius
c) Quatre
d) Vuit

5.- Indica quina de les següents afirmacions és falsa:
a) El rei arbitra i modera
b) Les abdicacions de la Corona es resolen per Llei ordinària
c) La inhabilitació del rei és reconeguda per les Corts Generals
d) Cap de les respostes és correcta

6.- Per a la reforma del títol II de la Constitució s’exigirà:
a) Dissoldre les Cambres
b) Una Llei orgànica
c) L’autorització de les Corts Generals per majoria simple
d) Cap de les respostes és correcta
7.- Assenyala quina de les següents funcions correspon al batle:
a) Aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances
b) Declaració de lesivitat d’actes de l’Ajuntament
c) Aprovació de l’oferta d’ocupació pública
d) Acords relatius a la participació a organitzacions supramunicipals

8.- A quina sub-escala, de l’Administració Especial, pertanyen els llocs de
treball que requereixen d’aptituds específiques i per a les que no s’exigeix
la possessió d un títol acadèmic o professional determinat
a) Comeses Especials
b) Subalterna
c) Serveis Especials
d) Personal d’Oficis

9.- Quin dels següents drets no té caràcter de dret fonamental?
a) Dret de associació
b) Dret de vaga
c) Dret de reunió
d) Dret de negociació col·lectiva

10.- La institució del Defensor del Poble es regularà:
a) Mitjançant una llei orgànica
b) Mitjançant una llei ordinària
c) Mitjançant un Decret-Llei
d) Mitjançant un Decret-Legislatiu

11.- La més alta representació de l’Estat espanyol en les relacions
internacionals és assumida per:
a) El President del Govern
b) El Rei
c) El President del Congrés
d) Cap de les respostes anteriors és correcta

12.- Per a l’elecció dels Diputats i Senadors, la circumscripció electoral és:
a) La Comunitat Autònoma
b) Els municipis
c) La província
d) Cap de les respostes anteriors és correcta

13.- La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals té per objecte:
a) Adaptar l’ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa la tractament de les seves dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades, i completar-ne les disposicions.
b) Garantir els drets digitals de la ciutadania de conformitat amb el manament
que estableix l’article 18.4 de la Constitució.
c) Les respostes a i b són correctes.
d) Les respostes a i b són incorrectes.

14.- Efectes de les notificacions electròniques: les notificacions
electròniques s'entendran produïdes en el moment de l'accés al contingut
de l'acte notificat, o bé, si aquest accés no s'efectua, pel transcurs de:
a) 10 dies naturals des de la seva posada a disposició sense que s'hagi accedit
a les mateixes.
b) 15 dies hàbils des de la seva posada a disposició sense que s'hagi accedit a
les mateixes.
c) És requisit essencial per a la validesa de la notificació que es realitzi
exclusivament l'accés electrònic a l'acte notificat.
d) 90 dies naturals en l'Adreça Electrònica Habilitada.

15.- Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les
Administracions Públiques. Estaran obligats a relacionar-se a través de
mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització
de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents
subjectes (indicar resposta incorrecta):
a) Les entitats sense personalitat jurídica.
b) Els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
c) Les persones jurídiques.
d) Els que representin a un interessat

16.- A les sol·licituds on tingués com a conseqüència que es transferissin
al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei
públic.
a) S'aplica el silenci negatiu.
b) S'aplica el silenci positiu.
c) No s'aplica el silenci de cap mena sent essencial resolució expressa.
d) Depèn del cas concret, s'aplicarà el silenci positiu o el negatiu.

17.- L'article 82 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment
administratiu de les administracions públiques regula el tràmit d'audiència
i estableix que:
a) Els interessats en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze podran
al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimin pertinents.
b) Si abans del venciment del termini els interessats manifesten la voluntat de no
efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, es tindrà per
realitzat el tràmit.
c) Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni
siguin tinguts en compte a la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves
que les adduïdes per l'interessat.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.

18.- Segons la normativa vigent de protecció de dades personals qui és la
persona física i/o jurídica, privada o pública, que decideix sobre el
tractament de les dades, responsabilitat que es desenvoluparà durant tot
el cicle vital de la dada, des de que es recull en els sistemes d’informació
fins a la seva eliminació?
a) El o la responsable de tractament.
b) L’encarregat o encarregada de tractament.
c) El o la delegada de protecció de dades.
d) Les respostes a, b i c són incorrectes

19.- Notificació. Quan l'interessat fos notificat per diferents mitjans, es
prendrà com a data de notificació:
a) La que s'hagués produït en darrer lloc.
b) La que s'hagués produït en primer lloc.
c) La que s'hagués produït per mitjans electrònics.
d) La que s'hagués produït per mitjans no electrònics.

20.- A qui correspon la resolució de discrepàncies entre els Ajuntaments
en matèria d'empadronament:
a) Al president del Consell d'Empadronament de la Comunitat Autònoma.
b) Al president de l'Institut Nacional d'Estadística.
c) Al Ministeri d'Administracions Públiques
d) Al Delegat del Govern a la Comunitat Autònoma.

21.- La consulta pública prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques relatiu a la participació dels ciutadans en el procediment
d’elaboració de normes amb rang de llei i reglament s’ha de substanciar:
a) Una vegada publicat el text de llei o de reglament al portal web de
l’Administració competent.
b) Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o
reglament a través del portal web de l’Administració competent.
c) Durant el tràmit d’informació pública, una vegada adoptat l’acord d’aprovació
inicial del text de llei o de reglament, a la seu electrònica de l’Administració
competent.
d) Quan l’Administració competent ho consideri oportú, en qualsevol moment del
procediment, a través del seu portal web.

22.- Les facultats de revisió de disposicions i actes nuls no es poden
exercir quan, per prescripció d’accions, pel temps transcorregut o per
altres circumstàncies, el seu exercici sigui contrari a:
a) L’equitat, la seguretat jurídica, la bona fe o la transparència
b) L’eficàcia, els drets dels particulars, les lleis o l’eficiència
c) L’equitat, la bona fe, els drets dels particulars o les lleis
d) La igualtat, els drets dels particulars, l’objectivitat o l’eficàcia

23.- Segons determina la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, davant tota resolució expressa
o presumpta en matèria d’accés, es podrà interposar:
a) una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, amb
caràcter potestatiu i previ a la seva impugnació en via contenciosaadministrativa.
b) un recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, amb
caràcter potestatiu i previ a la seva impugnació en via contenciosaadministrativa.
c) una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, amb
caràcter preceptiu i previ a la seva impugnació en via contenciosa-administrativa.
d) un recurs extraordinari de revisió davant el mateix òrgan que ha dictat la
resolució, amb caràcter potestatiu i previ a la seva impugnació en via
contenciosa-administrativa.

24.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques determina que són anul·lables:
a) Les actuacions administratives que es realitzin fora del temps establert per a
la seva realització, en tots els casos.
b) Els actes de l’Administració que incorrin en qualsevol infracció de l’ordenament
jurídic.
c) Els actes que succeeixin a un acte anul·lable en un mateix procediment, en
tots els casos.
d) Els actes de l’Administració que tinguin un contingut impossible.

25.- Els contractes que celebrin els poders adjudicadors, a excepció dels
contractes menors i dels contractes basats en un acord marc i els
contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic d'adquisició, es
perfeccionen:
a) Amb la seva aprovació.
b) Amb la seva adjudicació.
c) Amb la seva formalització.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

26.- Quins dels següents actes no són susceptibles de recurs especial en
matèria de contractació:
a) Anuncis de licitació
b) Informes tècnics de valoració de les ofertes
c) Acords d'adjudicació
d) Acords de rescat de concessions

27.- Els plecs de clàusules administratives particulars:
a) En cap cas podran ser modificats amb posterioritat a haver estat aprovats
b) Podran ser modificats sempre que no incorrin en nul·litat d'actuacions
c) Només podran ser modificats amb posterioritat a haver estat aprovats per error
material, de fet o aritmètic.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

28.- En quin dels següents contractes el preu no podrà ser l'únic factor
determinant de l'adjudicació:
a) Contracte de servei d'enginyeria i arquitectura
b) Contracte d'obres de primer establiment
c) Contractes de concessió d'obres
d) Contractes de subministraments de béns de primera necessitat.

29.- L'aplicació de més d'un criteri d'adjudicació procedirà, en tot cas, a
l'adjudicació entre d'altres:
a) Dels contractes de concessió de serveis
b) Dels contractes de concessió d'obres
c) Dels contractes dels que requereixin l'ús de tecnologia especialment avançada
o l'execució dels quals sigui particularment complexa
d) Totes les respostes anteriors són correctes

30.- Quins dels contractes següents es pot acordar la utilització d'un
procediment obert simplificat, complint les condicions establertes a l'art.
159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
a) Contracte d'obres, concessió d'obres i concessió de serveis
b) Contracte d'obres, concessió d'obres, concessió de serveis i subministraments
c) Contracte d'obres, concessió d'obres i serveis
d) Totes les respostes anteriors són falses

31.- En el cas de modificacions no previstes al plec de clàusules
administratives particulars, les modificacions acordades per l'òrgan de
contractació seran obligatòries per als contractistes:
a) Quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la quantia que no
excedeixi del 25 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs
b) Quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la quantia que no
excedeixi del 25 per cent del preu inicial del contracte, IVA inclòs
c) Quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la quantia que no
excedeixi del 30 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs
d) Totes les respostes anteriors són falses

32.- És causa de resolució del contracte d'obres, entre d'altres:
a) La demora injustificada en la comprovació del replanteig
b) La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a 5 mesos
c) La suspensió de les obres per un termini superior a 10 mesos per part de
l'Administració
d) Totes les respostes anteriors són correctes

33.- A les Entitats Locals no poden formar part en cap cas de les meses de
contractació ni emetre informes de valoració de les ofertes:
a) Personal eventual
b) Membres electes
c) Personal eventual i personal funcionari interí
d) Personal eventual i membres electes

34.- És preceptiu l'informe jurídic del secretari:
a) En l'aprovació d'expedients de contractació
b) A les pròrrogues dels contractes
c) En la modificació de contractes
d) Totes les respostes anteriors són correctes

35.- Amb caràcter previ a la tramitació de l'expedient, és preceptiva la
realització i aprovació d'un estudi de viabilitat o, si escau, estudi de
viabilitat economico-financera:
a) Als contractes de serveis
b) Als contractes d'obres
c) Als contractes de concessió de serveis
d) Totes les respostes anteriors són falses

36.- El principi d'universalitat com a principi pressupostari suposa:
a) Que els ingressos i despeses han d'aparèixer al pressupost pel seu valor
íntegre, sense minoracions o descomptes per costos de recaptació o de
qualsevol altra naturalesa.
b) Que cadascun dels pressupostos que s'integren al pressupost general s'haurà
d'aprovar sense dèficit inicial.
c) Que el pressupost ha de tenir un període de vigència d’un any natural.
d) Que el pressupost ha d’incloure d’una banda les despeses i ingressos de
l’entitat, els primers amb caràcter limitatiu i els segons amb caràcter estimatiu.

37.- L'àrea de despesa 3 de la classificació per programes del pressupost
de Despeses de l'entitat local és:
a) Actuacions de protecció i promoció social.
b) Actuacions de caràcter econòmic.
c) Actuacions de caràcter general
d) Producció de béns públics de caràcter preferent.

38.- El principi de suficiència financera que reconeix la Constitució a les
Entitats Locals. Què implica?
a) No implica un reconeixement constitucional de l'autonomia econòmicfinancera de les entitats locals, sinó la idoneïtat i la capacitat dels recursos propis
–patrimonials o tributaris– per al compliment de les seves funcions.
b) Implica que han de tenir prou recursos propis per al compliment de les seves
funcions.
c) Implica un reconeixement constitucional de l'autonomia economicofinancera
de les entitats locals i la idoneïtat i la capacitat dels recursos propis -patrimonials
o tributaris- per al compliment de les seves funcions.
d) Cap de les anteriors

39.- La interposició d'un recurs o una reclamació procedent és causa
conforme a l'article 43 del Reglament General de Recaptació de
a) Condonació
b) Compensació
c) Pagament
d) Consignació

40.- Una desviació negativa de l'exercici, com afecta el romanent de
tresoreria de l'exercici i el resultat pressupostari de la liquidació de
l'exercici de l'entitat local?
a) Ajustament negatiu tant en el romanent de Tresoreria com en el resultat
pressupostari.
b) Ajust positiu tant al romanent de Tresoreria com al resultat pressupostari.
c) No produeix ajustament al romanent de Tresoreria però sí un ajustament
negatiu en el resultat pressupostari.
d) No produeix ajustament al romanent de Tresoreria però sí un ajustament
positiu en el resultat pressupostari.

41.- El pagament d'un tribut l'ha de fer:
a) Necessàriament l'obligat al pagament ja que el tercer que pagui el deute no
estarà legitimat per exercitar davant l'Administració els drets que corresponen a
l'obligat al pagament.
b) Qualsevol que tingui interès en el compliment de l'obligació encara que no ho
aprovi l'obligat al pagament.
c) Qualsevol que tingui interès en el compliment de l'obligació i ho aprovi l'obligat
al pagament.
d) Qualsevol encara que no tingui interès en el compliment de l'obligació i ho
ignori l'obligat al pagament.

42.-La mida de la mostra dependrà a l'hora de fer el control financer:
a) Sempre de tres paràmetres: el nivell de confiança, la mida de la població i la
precisió planejada per l'auditor.
b) Segons els casos, de tres paràmetres: el nivell de confiança, la dispersió de
la població i la precisió planejades per l'auditor.
c) Sempre de tres paràmetres: el nivell de confiança, la dispersió de la població
i la precisió planejades per l'auditor.
d) Segons els casos, de tres paràmetres: el nivell de confiança, la mida de la
població i la precisió planejades per l'auditor.

43.-Als municipis de règim comú la competència per a la concertació
d'operacions de tresoreria correspon al batle quan:
a) L'import acumulat de les operacions vives d'aquesta naturalesa, inclosa la
nova operació, no superi el 15% dels recursos corrents liquidats a l'exercici
anterior.
b) L'import acumulat de les operacions vives d'aquesta naturalesa, inclosa la
nova operació, sigui inferior al 15% dels recursos corrents liquidats a l'exercici
anterior.
c) L’import acumulat de les operacions vives d’aquesta naturalesa, inclosa la
nova operació, no superi el 15% dels recursos corrents liquidats de l’exercici
anterior, o de l’exercici x-2 si la liquidació de l’exercici anterior no estigués
aprovada.
d) L’import acumulat de les operacions vives d’aquesta naturalesa, inclosa la
nova operació, sigui inferior al 15% dels recursos corrents liquidats de l’exercici
anterior, o de l’exercici x-2 si la liquidació de l’exercici anterior no estigués
aprovada.

44.- De conformitat amb l'article 75 del Reglament General de Subvencions,
(RD 887/2006, de 21 de juliol), tindrà caràcter de document amb validesa
jurídica per a la justificació de la subvenció el compte justificatiu
simplificat:
a) Per a subvencions concedides per un import inferior a 60.000 euros.
b) Per a subvencions concedides per un import no superior a 60.000 euros,
sempre que així s'hagi previst a les bases reguladores de la subvenció.
c) Per a subvencions concedides per un import inferior a 60.000 euros, sempre
que així s'hagi previst a les bases reguladores de la subvenció.
d) Per a subvencions concedides per un import no superior a 60.000 euros.

45.- El tipus de gravamen màxim a l'impost sobre increment de valor de
terrenys de naturalesa urbana pot ser:
a) 20%
b) 30%
c) 25%
d) 35%

46.- Quin tipus d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) s’aplica a la taxa de
proveïment d’aigua potable?
a) El tipus reduït del 10%.
b) El tipus general del 21%.
c) El tipus súper reduït del 4%.
d) No porta IVA, ja que es produiria una doble imposició.

47.- Quines de les següents funcions té el Tribunal de Comptes?
a) La fiscalització dels òrgans de control intern de l’Ajuntament, especialment,
els Secretaris de la Corporació.
b) La fiscalització interna de l’activitat econòmico-financera del sector públic.
c) La regulació del règim disciplinari dels Interventors Locals.
d) L’enjudiciament de la responsabilitat comptable en que incorrin els que tinguin
al seu càrrec el maneig de caudals i efectes públics.

48.- Poden els municipis crear òrgans per la resolució de les reclamacions
econòmico-administratives?
a) Només en els municipis de règim comú.
b) Només en els municipis de gran població.
c) Tots els municipis poden constituir-los.
d) Aquests òrgans estan previstos només a l’Administració General de l’Estat.

49.- L’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats:
a) És un impost on la capacitat normativa està cedida totalment a les Comunitats
Autònomes.
b) És un impost on el rendiment de la potestat recaptatòria està cedit parcialment
a les Comunitats Autònomes.
c) És un impost on la capacitat normativa i recaptatòria està cedida parcialment
a les Comunitats Autònomes.
d) És un impost on la capacitat normativa està cedida parcialment i el rendiment
de la potestat recaptatòria està cedit totalment a les Comunitats Autònomes.

50.- La Instrucció del model normal de comptabilitat local està aprovada
per:
a) Un Reial Decret.
b) Una Llei.
c) Una Ordre Ministerial.
d) Una Circular.

RESERVA

51.- De conformitat amb l’article 9 de la Constitució correspon als poders
públics:
a)Facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica,
social i cultural
b)Facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica,
social, cultural i familiar
c)Facilitar la participació de tots els espanyols en la vida política, econòmica,
social i cultural
d)Facilitar la participació de tots els espanyols en la vida política, econòmica,
social, cultural i familiar

52.- De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques en la convalidació
d’un acte (assenyali la resposta incorrecta):
a) L’administració pot convalidar els actes anul·lables i reparar els vicis que
presentin.
b) Si el vici de l’acte consisteix en la manca d’alguna autorització, l’acte pot ser
convalidat mitjançant l’atorgament de l’autorització per part de l’òrgan competent.
c) L’acte de convalidació té efecte des de la seva data, llevat del disposat per a
la retroactivitat dels actes administratius.
d) Si el vici consisteix en incompetència determinant de nul·litat, es pot convalidar
per l’òrgan superior jeràrquic del que va dictar l’acte viciat.

53.- Conforme l'art. 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, cal l'informe d'insuficiència de mitjans:
a) Al contracte d'obres
b) Al contracte subministraments
c) Al contracte de serveis
d) Totes les respostes anteriors són falses

54.- En el contracte de subministraments, és possible incrementar el
nombre d'unitats a subministrar sense que calgui tramitar el corresponent
expedient de modificació:
a) Fins al 15 per cent del preu del contracte sempre que s'hagi establert al plec
de clàusules administratives particulars i s'hagi acreditat el corresponent
finançament a l'expedient originari del contracte
b) Fins al 15 per cent del preu del contracte podent incrementar-se fins al 20 per
cent si així s'ha establert al plec de clàusules administratives particulars i s'ha
acreditat el corresponent finançament a l'expedient originari del contracte
c) Fins al 20 per cent del preu del contracte sempre que s'hagi establert al plec
de clàusules administratives particulars i s'hagi acreditat el corresponent
finançament a l'expedient originari del contracte
d) Totes les respostes anteriors

55.- En relació a la naturalesa dels crèdits a reintegrar previst a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions
a) Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d'ingressos de dret públic, i
s'aplicarà per cobrar el que preveu la Llei general pressupostària.
b) L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal
dels diners, llevat que la Llei de pressupostos generals de l'Estat n'estableixi un
altre de diferent
c) Els procediments per a l'exigència del reintegrament de les subvencions no
sempre tindran caràcter administratiu.
d) Totes les anteriors són correctes.

Expedient núm.: 678/2021
Procediment: Proves selectives d’una plaça de tècnic d’administració general,
personal funcionari de carrera, mitjançant oposició

RESPOSTES PREGUNTES QÜESTIONARI PRIMER EXERCICI
1 b
2 c
3 c
4 a
5 b
6 a
7 c
8 c
9 d
10 a

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

b
c
c
a
d
a
d
a
b
b

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

b
c
a
b
c
b
c
a
d
d

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

d
a
a
d
c
d
d
a
d
d

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

d
c
a
c
b
a
d
b
d
c

RESPOSTES PREGUNTES RESERVA
51 a

52 d

53 c

54 d

55 a

