Ajuntament d’Alcúdia
Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca
http://www.alcudia.net ajuntament@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE
LA CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIU PER A NOMENAMENTS COM
FUNCIONARI INTERÍ DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA

Exercici de la fase d’oposició: qüestionari tipus test

CLAU ASPIRANT:___________.

Encercleu la resposta més correcta de les que es proposen com alternatives a les
següents preguntes:
1. D’acord amb l’article 13.3 de la Constitució espanyola de 1978,
l’extradició en l’Estat espanyol es concedirà en compliment d’un tractat o
una llei, i atenent al principi de:
a) Exclusivitat
b) Reciprocitat
c) Unitat
d) Capacitat
2. L’article 15 de la CE de 1978 recull el dret a la vida i a la integritat física i
moral. En quin títol, capítol i secció, es troba situat?
a) Títol I, capítol Segon, Secció 1a
b) Títol I, capítol Primer, Secció 2na
c) Títol II, capítol Segon, Secció 1a
d) Títol III, capítol Primer, Secció 1a
3. Es consideren interessats en el procediment administratiu comú:
a) Els que el promoguin, per qualsevol raó.
b) Els que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar
afectats per la decisió que se n’adopti.
c) Els que resultin afectats, sempre que no compareguin directament durant la
tramitació de l’expedient.
d) Tots els anteriors.
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4. És una forma de finalització del procediment administratiu:
a) La declaració de caducitat.
b) L’informe preceptiu.
c) La proposta de resolució.
d) El tràmit d’audiència.
5. Pel que fa a la resolució d’un recurs d’alçada:
a) Contra aquesta resolució és possible interposar un altre recurs administratiu:
el recurs potestatiu de reposició.
b) El termini per adoptar-la és d’un mes.
c) Posa fi a la via administrativa.
d) No serà motivada.
6. El recurs extraordinari de revisió s’interposa:
a) Davant l'òrgan superior immediat de l’òrgan administratiu que el va dictar.
b) Davant l’òrgan administratiu subordinat de l’òrgan que el va dictar.
c) Davant l’òrgan administratiu que el va dictar.
d) Davant la Delegació de Govern.
7. D’acord amb la Llei 39/2015, assenyali la resposta correcta amb relació
amb la sol·licitud d’informes per a la instrucció d’un procediment:
a) Llevat que existeixi una disposició expressa en contrari, els informes seran
facultatius i no vinculants.
b) L’informe emès fora de termini no podrà ser tingut en compte en cap cas en el
moment d’adoptar la corresponent resolució.
c) Els informes s’emetran mitjançant mitjans electrònics en un termini de 15 dies,
llevat el cas que una disposició o el compliment de la resta de terminis del
procediment permeti o exigeixi un altre termini major o menor.
d) Si l’informe hagués de ser emès per una Administració Pública diferent de la
que tramita el procediment en ordre a expressar el punt de vista corresponent a
les seves competències respectives, i transcorregués el termini sense que
s’hagués emès dit informe, no es podran seguir les actuacions.
8. Pel que fa al sentit del vot dels membres dels òrgans col·legiats:
a) Quan se n’abstinguin no quedaran exempts de la responsabilitat que pugui
derivar-se dels acords.
b) Quan votin a favor quedaran exempts de la responsabilitat que pugui derivarse dels acords.
c) Quan votin en contra o se n’abstinguin, quedaran exempts de la
responsabilitat que pugui derivar-se dels acords.
d) Quan votin a favor o se n’abstinguin, quedaran exempts de la responsabilitat
que pugui derivar-se dels acords.
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9. Quin dels següents òrgans no és d’existència obligatòria en tots els
ajuntaments, d’acord amb l’article 20 de la Llei 7/1985, de bases de règim
local?
a) El ple
b) Els tinents de batle
c) La junta de govern local
d) El batle
10. Quin és l’òrgan competent per declarar la lesivitat en matèries de
competència de la Batlia, d’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de
bases de règim local?
a) El batle
b) El ple
c) La comissió de comptes
d) El regidor delegat corresponent.
11. Quin dels següents acords o resolucions pot ser objecte de recurs
d’alçada, sempre que es compleixin els requisits legals?
a) Un acord del Ple aprovant una modificació de la plantilla de personal.
b) Un acord d’un tribunal qualificador d’un procediment selectiu, els membres del
qual han estat nomenats per Batlia.
c) Una resolució de Batlia aprovant la Oferta Pública d’Ocupació.
d) Una resolució de Batlia aprovant les bases convocatòries que regiran un
procediment selectiu.
12. Quin tipus de empleat públic no és objecte de nomenament com a
passa prèvia a prestar serveis en l’administració local?
a) Un funcionari de carrera.
b) Un funcionari interí
c) Un treballador personal eventual.
d) Un treballador de règim laboral.
13. Quin dels recursos dels ajuntament no es considera un ingrés de dret
públic?
a) El rendiment del lloguer d’un local qualificat com a bé patrimonial.
b) La recaptació d’un tribut.
c) El producte d’una sanció.
d) La participació en el finançament provinent de l’Estat.
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14. És un límit al dret d’accés a la informació pública, d’acord amb l’article
14 de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern:
a) La política d’energia.
b) La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva.
c) La política de cultura.
d) Cap de les anteriors.
15. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març d'igualtat efectiva de dones i
homes, pel que fa a la tutela judicial efectiva:
a) Indica que qualsevol persona podrà recaptar dels tribunals la tutela del dret
d’igualtat d’homes i dones.
b) Només les dones objecte de discriminació poden recaptar dels tribunals la
tutela del dret d’igualtat d’homes i dones.
c) Només les persones objectes de discriminació poden recaptar la tutela del
dret d’igualtat d’homes i dones.
d) Només les dones i homes objecte de discriminació poden recaptar dels
tribunals la tutela del dret d’igualtat d’homes i dones.
16. Quin és el fet imposable d’una contribució especial, d’acord amb
l’article 28 del RDLEG 2/2004, del text refós de la Llei d’Hisendes locals?
a) La utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
b) La prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de
competència local que es refereixi, afecti o beneficiï de mode particular al
subjecte passiu.
c) L’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o augment de valor dels seus
béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment
de serveis públics, de caràcter local, per les entitats respectives.
d) Tots els anteriors són fets imposables d’una contribució especial.
17. Un ban en una entitat local de règim local el dicta:
a) El Ple.
b) El regidor delegat corresponent a la matèria
c) El batle.
d) La junta de govern local.
18. És una diferència entre una taxa i un preu públic:
a) La taxa és un tribut i el preu públic no ho és.
b) La taxa és un ingrés de dret públic i el preu públic no ho és.
c) La taxa es determina de manera de cobreixi com a mínim el cost econòmic
originat per la realització d’activitats o prestació de serveis i el preu públic no pot
excedir en cap cas l’esmentat cost.
d) La taxa sempre és municipal i el preu públic pot ser estatal, autonòmic o
municipal.
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19. El termini per interposar un recurs potestatiu de reposició, si l’acte fos
exprés, és de:
a) Un mes.
b) Dos mesos.
c) Tres mesos.
d) Un any.
20. D’acord amb l’article 10 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la
igualtat efectiva de dones i homes, els actes i les clàusules dels negocis
jurídics que constitueixin o causin discriminació per raó de sexe es
consideraran:
a) Nuls i sense efecte.
b) Anul·lables.
c) Nuls o anul·lables, segons el tipus de discriminació sigui molt greu o greu,
respectivament.
d) Irregulars no invalidants.
21. L’acta d’una sessió d’un òrgan col·legiat, d’acord amb l’article 18 de la
Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic:
a) S’aixeca pel president i especificarà, com a única informació indispensable,
l’ordre del dia, els punts de les deliberacions i els acords adoptats.
b) S’aixeca pel secretari i especificarà, com a única informació indispensable,
l’ordre del dia, els punts de les deliberacions i els acords adoptats.
c) S’aixeca pel president i especificarà necessàriament, entre d’altres continguts
obligatoris, l’ordre del dia, els punts de les deliberacions i els acords adoptats.
d) S’aixeca pel secretari i especificarà necessàriament, entre d’altres continguts
obligatoris, l’ordre del dia, els punts de les deliberacions i els acords adoptats.
22. En relació amb els funcionaris interins, assenyali la resposta
CORRECTA:
a) Tenen una relació contractual de règim laboral.
b) La relació de servei amb l’administració és de caràcter temporal.
c) No tenen dret a cobrar triennis.
d) Perceben les retribucions bàsiques, però no els complements específic i de
destí.
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23. D’acord amb l’article 10 de la Llei 39/2015, els interessats:
a) Podran signar per mitjans electrònics en qualsevol cas en els procediments
regulats reglamentàriament, i signaran obligatòriament en paper en la resta de
procediments.
b) Les persones físiques han de signar obligatòriament per mitjans electrònics, i
les persones jurídiques poden elegir el mitjà de signatura de la seva preferència.
c) Hauran de signar mitjançant sistemes de segell electrònic qualificat quan es
tracti de procediments iniciats per l’interessat.
d) Podran signar mitjançant qualsevol mitjà que permeti acreditar l’autenticitat de
l’expressió de la seva voluntat i consentiment, la integritat i la inalterabilitat del
document.
24. D’acord amb la Llei 39/2015, seran motivats, amb succinta referència de
fets i fonaments de dret (assenyali la INCORRECTA):
a) Els actes que limitin drets subjectius o interessos legítims.
b) Els actes que resolguin procediments de revisió d’ofici de disposicions o actes
administratius.
c) Els acords d’acumulació d’un procediment a un altre amb el qual guardi
identitat substancial o íntima connexió.
d) Els acords de suspensió d’actes, qualsevol que sigui el motiu d’aquesta.
25. El tràmit d’audiència que recull l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú, té un termini general
aplicable de:
a) No inferior a 5 dies ni superior a 10.
b) 10 dies.
c) 15 dies.
d) No inferior a 10 dies ni superior a 15.
26. El dret de petició es recull a la Constitució espanyola:
a) En l’article 27.
b) En l’article 45.
c) En l’article 29.
d) En l’article 2.
27. Quina qüestió incidental pot suposar la suspensió de la tramitació del
procediment, d’acord amb l’article 74 de la Llei 39/2015?
a) Un escrit d’al·legacions.
b) La pràctica d’una prova suggerida per l’interessat.
c) Una esmena de deficiències.
d) La recusació.
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28. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals NO
és aplicable a aquelles activitats, les particularitats de les quals ho
impedeixin en l’àmbit de:
a) Els serveis socials.
b) Les funcions públiques de les Forces Armades i activitats militars de la
Guàrdia Civil.
c) Els treballadors temporals contractats amb una durada inferior a 3 mesos.
d) Els funcionaris de carrera.
29. D’acord amb l’article 49 de la Llei 39/2015, suposa la nul·litat d’un acte
administratiu la dels actes successius en el procediment?
a) Sí.
b) No, si els actes successius són independents del primer.
c) No, els actes successius sempre es consideren vàlids.
d) No, si els actes successius són dependents del primer.
30. Per eliminar un acte administratiu declaratiu de drets d’un particular,
quina via és possible?
a) La revocació d’actes de l’article 109.1 de la Llei 39/2015.
b) La revisió de l’article 106 d’actes nuls o la revisió de l’article 107, de declaració
de lesivitat, ambdós de la Llei 39/2015, depenent de les característiques del vici
d’il·legalitat que pateixi.
c) La correcció d’errors materials, aritmètics o de fet, de l’article 109.2 de la Llei
39/2015.
d) No és possible en via administrativa.

PREGUNTES DE RESERVA
1. La declaració de lesivitat respecte a un acte administratiu que es vol
anul·lar, és una passa prèvia:
a) Per a la interposició d’un recurs en via jurisdiccional contenciosa
administrativa, previ dictamen del Consell d’Estat o de l’òrgan equivalent de la
comunitat autònoma.
b) Per a la interposició d’un recurs en via jurisdiccional contenciosa
administrativa, sense que sigui necessari dictamen del Consell d’Estat o de
l’òrgan equivalent de la comunitat autònoma.
c) Per a l’anul·lació directa de l’acte administratiu per part de l’òrgan competent
de l’administració.
d) Per a l’anul·lació en via jurisdiccional civil.
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2. El títol I de la Constitució espanyola de 1978 s’anomena:
a) Dels espanyols i els estrangers.
b)Drets i llibertats.
c) Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques.
d) Dels drets i deures fonamentals.
3. La tutela judicial efectiva, en la Constitució espanyola de 1978:
a) Es recull en l’article 20 i es tracta d’un dret fonamental.
b) Es recull en l’article 24 i es tracta d’un dret fonamental.
c) Es recull en l’article 20, però no és un dret fonamental.
d) Es recull en l’article 24, però no és un dret fonamental.
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