
DIPUTACIÓ DE GIRONA 

CONCURS OPOSICIÓ DE SELECCIÓ DE 12 PLACES D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS 

EXPEDIENT 2022/7821 

PROVA REALITZADA EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2022 

 

VERSIO BETA – AMB RESPOSTES AL FINAL 
 

1.    Quin dels següents recursos no són ingressos de les entitats locals: 

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni 

b) Les taxes i els preus públics 

c) L’impost sobre successions derivat d’actes “mortis causa” 

d) Les subvencions percebudes 

 

2.    Quin dels següents documents no forma part del pressupost general de les entitats locals: 

a) La Memòria del President 

b) L’annex de personal 

c) L’annex de les inversions 

d) El Pla estratègic de subvencions 

 

3.    El pressupost general de l’entitat local entra en vigor: 

a) A la data de l’acord de Ple inicial 

b) A la data de publicació de l’edicte d’exposició al públic per a la interposar reclamacions 

c) A la data de l’acord definitiu del Ple 

d) A la data de publicació del pressupost resumit per capítols al Butlletí Oficial de la província 

 

4.    El pressupost dels consorcis adscrits a la Diputació: 

a) És un annex del pressupost general 

b) Han de formar part dels pressupostos de l’administració pública a la qual estan adscrits, ja que estan subjectes al 

règim 

c) És un document que s’ha d’unir al pressupost, com la memòria del president 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 

5.    Els imports anuals de les retribucions bàsiques dels funcionaris venen determinades per: 

a) L'Administració, que en fixa l'import per als seus propis funcionaris 

b) El Text Refós de l'Estatut dels Treballadors 

c) El Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic 

d) La Llei General de Pressupostos de l'Estat 

 

6.    La gestió indirecta d'un servei públic es pot instrumentalitzar mitjançant un contracte de servei o un contracte de 

concessió de serveis. Quina és la principal difererència entre ambdós tipus de contractes: 

a) La translació de la recaptació del servei 

b) La translació del risc operacional 

c) La translació dels poders de policia 

d) La translació de la operativa de gestió 

 

7.    L'actual llei de contractes del sector públic ha eliminat el següent tipus de contracte: 

a) El contracte mixt 

b) El contracte de col·laboració entre el sector públic i privat 

c) El contracte privat 

d) El contracte de concessió de servei 

 

8.    En quin supòsit no es pot utilitzar el procediment obert simplificat abreujat, regulat a l'article 159.6 de la llei de 

contractes del sector públic: 

a) Contractes de serveis amb un valor estimat inferior a 35.000 EUR. 

b) Contractes de serveis amb un valor estimat inferior a 60.000 EUR. 

c) Contractes de concessió de serveis amb un valor estimat inferior a 60.000 EUR. 

d) Contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 80.000 EUR. 

 

9.    Quin d'aquests procediments de contractació no existeix en la llei de contractes el sector públic: 

a) Procediment d'associació per a la innovació 

b) Procediment restringit 

c) Procediment negociat 

d) Diàleg competitiu 
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10.    Assenya la resposta més correcta: Una Administració ha de publicar al seu Portal de Transparència: 

a) Els contractes 

b) Els contractes i els convenis 

c) Els contractes, els convenis i les subvencions atorgades 

d) Els contractes i les subvencions atorgades 

 

11.    D'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència, el dret d'accés a la informació pública: 

a) Només es pot exercir a partir dels 18 anys d'edat 

b) No està subjecte a motivació per part de la persona que exerceix aquest dret 

c) Pot ser exercit per persones físiques, però no per persones jurídiques 

d) Requereix acreditar un interès justificat i personal en la matèria objecte de la petició 

 

12.    El termini màxim per a resoldre una sol·licitud d'accés a la informació pública és de: 

a) Un mes, ampliable a quinze dies més si el volum o la complexitat de la informació ho justifica 

b) Trenta dies, ampliable a quinze dies més si el volum o la complexitat de la informació ho justifica 

c) Un mes, ampliable a un mes més si el volum o la complexitat de la informació ho justifica 

d) Seixanta dies, ampliable a trenta dies més si el volum o la complexitat de la informació ho justifica 

 

13.    El requeriment d'esmena de la justificació d'una subvenció comporta l'atorgament al beneficiari d'un termini per 

esmenar-la de: 

a) 15 dies 

b) 10 dies 

c) 5 dies 

d) No es poden realitzar esmenes de la justificació de la subvenció, només de la sol·licitud 

 

14.    La justificació insuficient de la subvenció pot comportar: 

a) L'inici del procediment de reintegrament total o parcial de la subvenció 

b) L'inici del procediment de revocació total o parcial dela subvenció 

c) Les respostes a) i b) són correctes 

d) Les respostes a) i b)són incorrectes 

 

15.    Escull la resposta correcta, en relació a la publicitat de les bases reguladores de les subvencions: 

a) S'han de publicar íntegrament al BOP i al DOGC 

b) S'han de publicar al BOP i al tauler d'anuncis de la Corporació per un període mínimde 15 dies 

c) S'han de publicar al BOP, al tauler d'anuncis de la Corporació i una referència al DOGC 

d) S'exposen al públic per un període de 15 dies 

 

16.    En matèria de patrimoni de les Administracions, un ús comú general d'un bé públic seria: 

a) Ocupar la via pública amb taules i cadires d'un bar 

b) Banyar-se a la platja 

c) Aparcar en una zona blava 

d) Cap resposta és correcta 

 

17.    Les convocatòries del Ple seran trameses seus membres amb una antel·lació de: 

a) 48 hores 

b) 24 hores 

c) Dos dies hàbils 

d) Cap resposta és correcta 

 

18.    Són públiques les sessions de: 

a) La Junta de Portaveus 

b) Les Comissions Informatives 

c) La Junta de Govern 

d) El Ple 
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19.    Són òrgans complementaris de la Diputació de Girona: 

a) El President 

b) El Ple 

c) La Junta de Portaveus 

d) La Junta de Govern 

 

20.    Quina és la resposta correcta: 

a) Es pot delegar la resolució d'un recurs en favor de l'òrgan que ha dictat l'acte impugnat en el recurs 

b) Es pot delegar una competència que ja s'exerceix per delegació d'un altre òrgan 

c) La delegació s'ha de publicar al Butlletí Oficial que corresponguin segons l'àmbit territorial de l'Administració 

d) La delegació no es pot avocar mai 

 

21.    Un òrgan administratiu col·legiat dicta: 

a) Acords 

b) Resolucions 

c) Decrets 

d) Diligències 

 

22.       La seu electrònica ha de ser: 

a) Íntegra, veraç, accessible i actualitzada 

b) No íntegra, veraç, accessible i actualitzada 

c) Íntegra, veraç, no accessible i actualitzada 

d) Cap resposta és correcta 

 

23.       Contra un acte de tràmit no qualificat: 

a) No es pot interposar cap recurs 

b) Es pot interposar un recurs administratiu 

c)No es pot interposar cap recurs, per regla general, però hi ha excepcions 

d) Cap resposta és correcta 

 

24.       És un recurs administratiu extraordinari: 

a) El recurs d'alçada 

b) El recurs de reposició potestatiu 

c) El recurs de revisió 

d) Cap resposta és correcta 

 

25.       Forma part de la fase de finalització del procediment administratiu: 

a) La pràctica de proves 

b) L'aportació d'informes preceptius 

c) La finalització convencional 

d) El tràmit d'audiència de l'interessat/da 

 

26.       Un reglament té superioritat jeràrquica normativa sobre: 

a) una llei orgànica 

b) una llei ordinària 

c) un acte administratiu de caràcter general (per exemple, dictar un Ban d'alcaldia) 

d) cap resposta és correcta 

 

27.       Per a ser escollit/da president/a de la Diputació cal: 

a) Obtenir una majoria absoluta dels vots en la primera votació, o una majoria simple dels vots en la segona votació  

b) Obtenir una majoria de dos terços dels vots en la primera votació, o una majoria absoluta en la segona votació 

c) Obtenir una majoria simple dels vots en la primera votació, i si no és escollit/da, es realitza un sorteig 

d) Cap resposta és correcta 
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28.       Quina d'aquestes normes jurídiques regula aspectes del règim jurídic local: 

a) Llei  7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 

b) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals 

c) Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 

local 

d) Totes les respostes són correctes 

 

 

29.       Els Estatuts d'Autonomia són normes institucionals bàsiques que tenen forma de: 

a) Llei ordinària 

b) Llei orgànica 

c) Decret-llei 

d) Cap resposta és correcta 

 

30.       Quin d'aquests principis no estan previstos a la Constitució Espanyola: 

a) Legalitat 

b) Publicitat de les normes 

c) Seguretat jurídica 

d) Bona fe i confiança legítima 

 

 

Preguntes addicionals (només es corregeixen en cas de que s'anul·lin preguntes per no tenir un enunciat vàlid): 

 

31. Quina competència no és pròpia de la Diputació? 

a) L'assistència jurídica als ajuntaments 

b) L'assistència econòmica als ajuntaments 

c) Garantir als municipis de menys de 1000 habitants la prestació dels serveis de secretaria i intervenció 

d) Assumir els deutes dels ajuntaments quan aquests no puguin fer front als mateixos 

 

32. D'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència, la publicitat activa és: 

a) El deure de publicar, d'ofici, els continguts d'informació pública que determina la normativa 

b) El conjunt de principis, obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració, així 

com els seus principis ètics i bones pràctiques dels alts càrrecs i resta de directius i personal de l'Administració 

c) La informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària que l'Administració ha de fer pública 

d) El dret de tota persona a sol·licitar i obtenir informació que es trobi en el poder de les administracions 

 

33. Quan un funcionari es troba en situació de serveis especials, el temps de permanència en aquesta situació: 

a) No computa a efectes de triennis ni de promoció interna 

b) Computa a efectes de triennis i de promoció interna 

c) Computa a efectes de trienis, però no de promoció interna 

d) Computa a efectes de promoció interna, però no de trienis 

 

 

- Fi de la prova _ 
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PAUTA DE CORRECCIÓ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntes addicionals (només es corregeixen en cas de que s'anul·lin posteriorment preguntes per 

no tenir un enunciat vàlid): 
 

 

31 D 

32 A 

33 B 

 

1 C 

2 D 

3 D 

4 B 

5 D 

6 B 

7 B 

8 C 

9 C 

10 C 

11 B 

12 A 

13 A 

14 C 

15 C 

16 B 

17 C 

18 D 

19 C 

20 C 

21 A 

22 A 

23 A 

24 C 

25 C 

26 C 

27 A 

28 D 

29 B 

30 D 


