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1) El secretari o secretària General del Parlament de Catalunya, és nomenat per: 

a) La Mesa del Parlament, a proposta del president o presidenta, d'entre els lletrats 
del Parlament. 

b) El president o presidenta del Parlament, a proposta de la Mesa, d'entre els lletrats 
del Parlament. 

c) La Mesa del Parlament, a proposta del president o presidenta, d'entre juristes de 
reconegut prestigi. 

2) El termini perquè el Rei sancioni les Lleis aprovades per les Corts Generals és de: 

a ) Vint dies. 

b ) Quinze dies. 

c ) Deu dies. 

3) Al Parlament de Catalunya les faltes molt greus prescriuen als: 

a ) 2 anys. 

b ) 6 anys. 

•c ) 3 anys. 

4) La Generalitat es va crear a les Corts de Cervera l'any: 

a) 12# 
b) 14%) 

c) 13%) 

5 ) Qui elegeix el president de la Comissió Europea? 

a ) Els membres de la Comissió Europea. 

b) El Consell de la Unió Europea. 

c ) El Parlament Europeu. 

6) Quina institució europea vetlla perquè s'apliquin els tractats i les mesures 
adoptades per les institucions europees: 
a) El Tribunal de Comptes Europeu. 

b) La Comissió Europea. 

c) El Consell de la Unió Europea. 

7) D'acord amb els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la prestació de serveis en qualitat de personal funcionari interí: 
a) Es considerada com a mèrit preferent per a l'accés a places de funcions anàloges 

com a funcionari o funcionària. 
b ) Mai pot ser considerada com a mèrit preferent per a l'accés a la condició de 

funcionari o funcionària. 
c ) Pot ser considerada com a mèrit preferent per a l'accés a la condició de funcionari 

o funcionària. 
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8) Les sentències del Tribunal Constitucional: 

a) Tenen valor de cosa jutjada. 

b ) Tenen força de llei. 

c ) Modifiquen directament lleis, decrets, o altres actes administratius o processals a 
excepció de lleis orgàniques. 

9) L'estructura del pressupost del Parlament de Catalunya s'ordena: 

a ) Per unitats administratives i centres gestors. 

b ) Per centres gestors i centres de cost. 

c ) Per centres gestors i centres de liquidació. 

10) Si una moció de censura no fos aprovada pel Congrés dels Diputats: 

a ) Els signataris, no en podran presentar cap més durant el mateix període de 
sessions. 

b ) Els grups parlamentaris, que l'han signat, no en podran presentar cap més durant 
la mateixa legislatura. 

c ) Els signataris, no en podran presentar cap més durant el període del mandat del 
Govern. 

11) El cap superior del Departament després del Ministre és: 

a) El Director General de Coordinació. 

b) El Secretari d'Estat quan existeix, altrament serà el Subsecretari. 

c) El Subsecretari sempre que hi hagi Secretari d'Estat. 

12) D'acord amb els Estatuts del règim i  govern interiors del Parlament de 
Catalunya, l'administració parlamentària és formada per: 
a ) Els diputats, la Mesa del Parlament i eí personal al servei del Parlament, 

b ) Unitats administratives jeràrquicament ordenades. 

c ) La Mesa del Parlament i el personal al servei dels diferents òrgans administratius. 

13 ) D'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, qui pot 
promoure la recusació dels membres d'un òrgan col·legiat? 
a ) La persona interessada. 

b ) Només la persona afectada. 

c ) Tothom. 

14) Al Parlament de Catalunya, l'adminissió a tràmit dels projectes o les 
proposicions de llei s'acorda per: 
a ) El Ple del Parlament. 

b ) La Mesa del Parlament. 

c ) La Junta de Portaveus. 
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15) Els municipis gaudeixen de: 

a ) Personalitat jurídica diferenciada. 

b ) Personalitat jurídica pròpia. 

c ) Personalitat jurídica plena. 

16) Una de les següents proposicions és verdadera: 

a ) Els drets fonamentals es garanteixen pels recursos d'emparament. 

b ) Tots els drets constitucionals són exigibles directament davant el Tribunal 
Constitucional. 

c ) Els drets i llibertats de la Constitució no són operatius fins que es desenvolupen 
per llei. 

17) D'acord amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, el nombre, la denominació i l'àmbit de competències 
dels departaments en què s'organitza el Govern es determina: 
a ) Per Decret del president o presidenta de la Generalitat. 

b ) Per llei, sempre i en tot cas. 

c ) Per Decret del Govern. 

18) El Tribunal Constitucional consta de: 

a ) Tres Sales. 

b ) Dues Sales. 

c ) Quatre Sales. 

19) La forma política de l'Estat espanyol és la de: 

a ) Monarquia social demòcrata. 

b ) Monarquia constitucional. 

c ) Monarquia parlamentària. 

20) D'acord amb l'Estatut d'Atonomia de Catalunya, els poders de la Generalitat 
emanen: 
a ) D'aquest Estatut, la Constitució i les lleis. 

b ) Del poble de Catalunya. 

c ) De la Constitució i les lleis. 

21) Al Parlament de Catalunya, la convocatòria dels l locs de treball que s'han de 
proveir per lliure designació i el nomenament corresponent són competència de: 

a ) El secretari o secretària General. 

b ) El president o presidenta del Parlament. 

c ) La Mesa del Parlament. 
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22) Les Comunitats Autònomes necessitaran, en tot cas, per reformar els seus 
estatuts: 
a ) L'aprovació de les Corts Generals mitjançant Llei Orgànica. 

b ) L'Acord de Govern. 

c ) L'aprovació del Tribunal Constitucional. 

23) D'acord amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, correspon d'acordar el nomenament i cessament dels 
membres del Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
a ) El Parlament de Catalunya. 

b ) El Parlament de Catalunya a proposta del president o presidenta de la Generalitat, 

c ) El president o presidenta de la Generalitat. 

24) La persona interessada pot obtenir còpies dels documents que es troben en 
l'expedient: 
a ) En qualsevol moment. 

b ) Prèvia sol·licitud, que pot ser denegada per l'instructor. 

c ) Abans de la proposta de resolució. 

25) L'Ofícina Pressupostària del Parlament de Catalunya desenvolupa les seves 
funcions sota la dependència de: 
a ) El secretari o secretària General. 

b ) La presidència de la Cambra. 

c ) La Mesa del Parlament. 

26) La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya és presidida per: 

a ) El president o presidenta del Parlament. 

b ) El portaveu del grup parlamentari amb més diputats. 

c ) El diputat o diputada que designin els membres de la Junta. 

27) D'acord amb els Estuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, es pot nomenar personal funcionari interí en cas d'excés o 
acumulació de tasques: 
a ) Per un termini màxim improrrogable de dotze mesos. 

b ) Per un termini màxim de sis mesos dins un període de dotze mesos. 

c ) Per un termini màxim de sis mesos dins un període de dos anys. 

28) Els actes que es dicten en l'exercici de la potestat discrecional de l'Administració 
han de ser motivats: 

a ) Sí.  
b ) Cap de les dues respostes és correcta 

c ) En determinades ocasions 
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29) No forma part de la Unió Europea; 

a ) El Comitè de les Regions. 

b ) El Consell d'Europa. 

c ) El Comitè Econòmic i Social Europeu. 

30) El preàmbul de la Constitució, quin valor jurídic té? 

a ) No té cap mena de valor. 

b ) El mateix que la resta de la Constitució. 

c ) Té un valor interpretatitu. 

31) La Mesa de la Diputació permanent del Parlament de Catalunya es compon: 

a ) D'un president o presidenta, que és el del Parlament, tres vocals nomenats pels 
grups parlamentaris i un secretari. 

b ) D'un president o presidenta, que és el del Parlament, d'un vicepresident i de dos 
secretaris. 

c ) D'un president o presidenta, que és el del Parlament, de dos vicepresidents i de 
dos secretaris. 

32) Els ministres són nomenats i  cessats pel: 

a ) President del Govern. 

b ) Rei. 

c ) Congrés dels Diputats. 

33) D'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, assenyaleu 
l'oció que no és correcta: 

a ) Els informes seran preceptius i no vinculants, llevat disposició en contrari. 

b ) Els interessats poden adduir al·legacions en qualsevol moment anterior al tràmit 
d'audiència. 

c ) La prova s'admetrà a instancia de part, llevat que sigui manifestament 
improcedent o innecessària. 

34) D'acord amb l'article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, posen fí a 
la via administrativa: 
a ) Les resolucions dels recursos de reposició. 

b ) Les resolucions dels recursos extraordinaris de revisió. 

c ) Les resolucions dels recursos d'alçada. 
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35) D'acord amb el reglament, les sessions del Ple del Parlament de Catalunya 
només poden ésser secretes: 
a ) Si ho acorda el Ple per majoria de dos terços, a iniciativa de la Mesa del 

Parlament, del Govern, de tres grups parlamentaris, o de la tercera part dels seus 
membres. 

b ) Si ho acorda el Ple per majoria simple, a iniciativa de la Mesa del Parlament, del 
Govern, de tres grups parlamentaris, o de la tercera part dels seus membres. 

c ) Si ho acorda el Ple per majoria absoluta, a iniciativa de la Mesa del Parlament, 
del Govern, de tres grups parlamentaris, o de la tercera part dels seus membres. 

36) Un òrgan superior que ha delegat la competència per resoldre, pretén recuperar 
la competència delegada. Quina és la via procedent per fer^ho? 

a ) La denegació de la competència. 

b ) L'avocació de la competència. 

c ) La revocació de la competència. 

37) El debat i  la votació sobre la convalidació d'un decret llei ,  d'acord amb l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya s'han de fer en el Ple del Parlament, dins del termini 
de: 
a ) 20 dies a partir de la seva aprovació. 

b ) 30 dies a partir de la seva entrada en el registre del Parlament. 

c ) 30 dies a partir que hagi estat promulgat. 

38) D'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, el desistiment i 
la renúncia: 
a ) Es poden realitzar per qualsevol mitjà que en permeti la constància. 

b ) No es poden realitzar amb anterioritat al tràmit d'audiència. 

c ) Es poden realitzar en qualsevol moment del procediment i l'Administració ha 
d'acceptar-les completament i acordar la finalització del procediment en 
qualsevol cas. 

39) Els funcionaris del Parlament es troben en situació de servei actiu: 

a ) Si ocupen llocs de treball en el Parlament i en la institució del Síndic de Greuges. 

b ) Si ocupen un lloc de treball en el Parlament o en la institució del Síndic de 
Greuges i de la Sindicatura de Comptes. 

c ) Si ocupen llocs de treball com a personal eventual del Parlament i si tenen un 
permís que comporti la reserva del lloc de treball. 

40) Els diputats del Parlament de Catalunya gaudeixen d'inviolabilitat per les 
opinions i els vots emesos durant l'exercici de les seves funcions: 
a ) Mentre duri el mandat. 

b ) Fins i tot després d'haver finit el mandat. 

c ) No gaudeixen d'inviolabilitat. 
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41) No és una causa de la pèrdua de la condició de diputat o diputada del Parlament 
de Catalunya: 
a ) La renúncia presentada al grup parlamentari corresponent. 

b ) La renúncia presentada a la Mesa del Parlament. 

c ) La condena a una pena d'inhabilitació imposada per una sentència judicial ferma. 

42) Es consideran contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000 euros, 
quan es tracti de contractes d'obres, o a: 
a) 16.000 euros, quan es tracti d'altres contractes. 

b ) 12.000 euros, quan es tracti d'altres contractes. 

c ) 18.000 euros, quan es tracti d'altres contractes. 

43 ) El Ministeri Fiscal és el defensor: 

a ) Dels drets de les Comunitats Autònomes. 

b ) De la legalitat vigent. 

c ) De l'interès del Govern de l'Estat. 

44 ) El principi de legalitat respecte de l'Adminitració Pública ve establert en la 
Constitució en l'article: 
a ) 107 

b ) 3 

c ) 103 

45) D'acord amb el Reglament del Parlament de Catalunya, en el debat a la totalitat,  
els torns a favor i en contra són de: 
a ) Cinc minuts. 

b ) Quinze minuts. 

c ) Deu minuts. 

46) D'acord amb el Reglament del Parlament de Catalunya, són esmenes a la 
totalitat: 
a ) Les que superen el 80% dels articles del projecte o de la proposició de llei. 

b ) Les que superen el 50% dels articles del projecte o de la proposició de llei. 

c ) Les que demanen el retorn del projecte o de la proposició de llei als seus autors. 

47) D'acord amb el Reglament del Parlament de Catalunya: 

a ) En cada sessió plenària ordinària del Parlament s'han de reservar 30 minuts per 
substanciar preguntes adreçades al president o presidenta de la Generalitat i al 
Govern. 

b ) En cada sessió plenària ordinària del Parlament s'ha de reservar una hora per 
substanciar preguntes adreçades al president o presidenta de la Generalitat i al 
Govern. 

c ) En cada sessió plenària ordinària del Parlament s'ha de reservar un temps no 
superior a dues hores per substanciar preguntes adreçades al president o 
presidenta de la Generalitat i al Govern. 
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48) L'òrgan de rang superior al sí  de I'Adminitració de l'Estat és: 

a ) El Consell de Ministres. 

b ) El Rei. 

c ) El President de Govern. 

49) L'execució del Pressupost del Parlament correspon: 

a ) Al president o presidenta del Parlament a proposta de l'oïdor o oïdora de comptes, 

b ) A l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria. 

c ) Ala Mesa del Parlament. 

50) D'acord amb els Estatuts del règim i  el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, el pressupost del Parlament s'integra: 
a ) És independent i no s'integra en cap altre pressupost. 

b ) En el Compte General Públic de Catalunya. 

c ) En el pressupost de la Generalitat de Catalunya. 

51) Les sancions disciplinàries al Parlament de Catalunya es graduen d'acord amb: 

a ) El tipus de falta, l'impacte en l'administració parlamentària i la reincidència de 
l'autor o autora. 

b ) La intencionalitat de l'autor o autora, la pertorbació del servei i la reincidència en 
la falta. 

c ) El tipus de personal, els danys materials causats i la reincidència en la falta. 

52) Al Parlament de Catalunya, les sessions extraordinàries són: 

a ) Les que es fan dins dels períodes ordinaris de sessions, però no estan previstes en 
el calendari anual. 

b ) Les que tracten temes d'interès general i caràcter extraordinari. 

c ) Les que es fan fora dels períodes ordinaris de sessions. 

53) L'acte dictat per un òrgan manifestament incompetent: 

a ) És un acte nul de ple dret. 

b ) És un acte irregular. 

c ) És un acte anul ·lable. 

54 ) Els actes de tràmit: 

a ) Només són recurribles quan decideixen directa o indirectament el fons de 
l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procediment, produeixin 
indefensió o un perjudici irreparable a drets i interessos legítims. 

b ) Mai poden ser objecte de recurs. 

c ) Són sempre recurribles. 
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55) Com es denominen els contractes que tenen com a objecte l'adquisició, 
l'arrendament financer, o l'arrendament, amb opció o sense de compra, de 
productes o béns mobles? 
a ) Contractes de producció. 

b ) Contractes de subministraments 

c ) Contractes de serveis. 

56) Al personal funcionari interí i  al personal eventual del Parlament de de 
Catalunya se li aplica: 
a ) EI règim estatutari propi de la seva respectiva condició aprovat per la Mesa del 

Parlament. 
b ) La normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya al respecte de la seva 

condició, la qual és de directa aplicació. 
c ) El règim estatutari propi dels funcionaris de carrera, de conformitat amb la 

condició respectiva. 

57) Les competencies sobre les matèries que no hagin estat assumides pels estatuts 
d'autonomia corresponen: 
a ) Li correspon al Senat determinar-ho. 

b ) A les Comunitats Autònomes. 

c ) A l'Estat. 

58) D'acord amb els Estatuts del règim i  govern interiors del Parlament de 
Catalunya, s'equiparen als centres gestors de l'administració parlamentària: 
a ) El Gabinet de la Presidència, el Departyament de Gestió Parlamentària, l'Oficina 

Pressupostària i la Direcció d'Informàtica. 
b ) El Gabinet de Presidència, l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria i l'Oficina 

Pressupostària. 
c ) Els Serveis d'Assessorament Lingüístic, l'Oficina de Qualitat Normativa i el 

Gabinet de Presidència. 

59) La Mesa ampliada del Parlament de Catalunya adopta les seves decisions: 

a ) Pel sistema de vot ponderat. 

b ) Per majoria absoluta dels seus membres. 

c ) Per majoria simple dels seus membres. 

60 ) Al Parlament de Catalunya les comissions estan formades: 

a ) Pels membres que proposin els grups parlamentaris a la Mesa del Parlament. 

b ) Pels membres que designi la Mesa del Parlament a proposta de la Junta de 
Portaveus. 

c ) Pels membres que designin els grups parlamentaris en el nombre que determina 
la Mesa del Parlament d'acord amb la Junta de Portaveus 

10 
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61) La delegació legislativa, quan es tracti de refondre diversos textos legals en un 
sol, s'atorgarà mitjançant: 
a ) Llei Marc. 

b ) Llei ordinaria. 

c ) Llei de Bases. 

62) En cas de conflicte entre les normes de l'Estat i  les de les Comunitats Autònomes, 
quines prevalen? 
a ) Hi prevalen les de l'Estat, en tot cas. 

b ) Hi prevalen les de les Comunitats Autònomes, en tot cas 

c ) Hi prevalen les de l'Estat en tot el que no estigui atribuït a l'exclusiva 
competència de les Comunitats Autònomes. 

63) Quin és l'òrgan competent per judicar les possibles responsabilitats criminals del 
Govern: 
a ) El Tribunal Suprem. 

b ) L'Audiència Nacional. 

c ) El Tribunal Constitucional. 

64) Al Parlament de Catalunya, la resolució d'un expedient disciplinari en els casos 
de sanció per falta greu o molt greu: 
a ) Correspon al secretari o secretària General que ha d'escoltar al Consell de 

Personal. 
b ) Correspon al president o presidenta del Parlament que ha d'escoltar l'instructor de 

l'expedient. 
c ) Correspon a la Mesa del Parlament, que ha d'escoltar al Consell de Personal. 

65) Les propostes sobre la situació de compatibilitat o incompatibilitat de cada 
diputat o diputada s'han d'elevar al Ple per: 
a ) El president o presidenta del Parlament, en nom de la Mesa del Parlament, 

b ) La Junta de Portaveus. 

c ) La Coniissió de l'Estatut dels Diputats. 

66) Quin dels següents supòsits no és una situació administrativa: 

a ) Serveis especials 

b ) Comissió de serveis 

c ) Suspensió d'ocupació 

67) Té la Generalitat de Catalunya competències en matèria de col·legis 
professionals? 
a ) Sí, en virtut de l'art. 125.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 

b ) Sí, en virtud de la delegació feta per l'Estat a la LO 3/1982, de 21 de febrer, 

c ) No, és una competència exclusiva de l'Estat. 

11 
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68) A Catalunya, l'autorització de la convocatoria de consultes populars per via de 
referendum correspon: 
a ) Al Govem de l'Estat. 

b ) Ais corresponents mimicipis. 

c ) Al Govem de la Generalitat. 

69) El Decret Llei és una norma amb força de llei: 

a ) Que s'ha de sotmetre a convalidació per les Corts Generals dins dels trenta dies 
següents a la seva promulgació. 

b ) Que s'ha de sotmetre a consulta del Congrés dels diputats dins dels trenta dies 
següents al de la seva promulgació. 

c ) Que s'ha de sotmetre a convalidació del Congrés dels diputats dins dels trenta 
dies següents a la seva promulgació. 

70) Els funcionaris del Parlament de Catalunya tenen dret a un període d'excedència 
per cura d'un fill o filla: 

a ) No superior a 3 anys, llevat del cas de part múltiple que no serà superior a 4 anys. 

b ) No superior a 2 anys, llevat del cas de part múltiple que no serà superior a 3 anys. 

c ) No superior a 3 anys. 

71) El Poder Judicial espanyol està integrat per: 

a ) Els jutges i els magistrats. 

b ) Els magistrats, exclusivament. 

c ) Els jutges i les Assemblees Judicials. 

72) La regència: 

a ) Es preveu solament pel cas d'inhabilitació del monarca. 

b ) S'exerceix en nom del rei. 

c ) S'exerceix per mandat del Govem. 

73 ) Les assignacions retributives que perceben els diputats del Parlament de 
Catalunya: 
a ) No estan subjectes a les normes tributàries de caràcter general. 

b ) Només pel que fa a les assignacions fixes estan subjectes a les normes tributàries 
de caràcter general. 

c ) Estan subjectes a les normes tributàries de caràcter general. 

74) Al Parlament de Catalunya, la votació secreta es pot fer: 

a ) Mitjançant paperetes, mitjançant el sistema electrònic o per crida individual. 

b ) Mitjançant paperetes, mitjançant boles blanques o boles negres o mitjançant el 
sistema electrònic. 

c ) Només mitjançant paperetes o mitjançant el sistema electrònic. 
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75) Al Parlament de Catalunya, el  nombre i  l'àmbit de les comissions legislatives,  ho 
ha d'acordar: 
a ) La Mesa del Parlament, a proposta de la Junta de Portaveus. 

b ) El Pie del Parlament, per majoria absoluta, a proposta de la Mesa i de la Junta de 
Portaveus. 

c ) El Pie del Parlament, per majoria simple, a proposta del president o presidenta i 
de la Junta de Portaveus. 

76) L'article 117 de la Constitució prohibeix que a l'organització judicial existeixin: 

a ) Els tribunals ordinaris. 

b ) Els tribunals especials. 

c ) Els tribunals d'excepció. 

77) Els diputats que deixen de pertànyer a llur grup parlamentari: 

a ) Perden els llocs que ocupaven en els òrgans del Parlament, llevat que formin part 
de la Mesa del Parlament. 

b ) No perden els llocs que ocupaven en els òrgans del Parlament. 

c ) Perden els llocs que ocupaven en els òrgans del Parlament. 

78) D'acord amb la Constitució, la qüestió de confiança la planteja: 

a ) El Govem. 

b ) El President del Govem. 

c ) El Parlament. 

79) Al Parlament de Catalunya, per a facilitar la promoció interna, en cada 
convocatòria s'han de reservar: 
a ) Del 20% al 50% de les places convocades als funcionaris del Parlament que 

compleixin els requisits de titulació. 
b ) Del 20% al 65% de les places convocades als funcionaris del Parlament que 

compleixin els requisits de titulació. 

c ) Del 30% al 60% de les places convocades als funcionaris del Parlament que 
compleixin els requisits de titulació. 

80) Al Parlament de Catalunya, només es pot adquirir la condició de funcionari o 
funcionària per concurs: 
a ) En cas d'accés a places singulars o específiques del gmp A (subgmp Al), 

b ) En cas d'accés a places singulars o específiques del gmp A (subgmps Al i A2). 

c ) Mai. 
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