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1) EI personal que, en virtut de nomenament, presta serveis amb caràcter transitori 
i ocupen places reservades a funcionaris de carrera, mentre aquests no les 
ocupen, és: 
a ) Personal funcionari interí. 

b ) Personal laboral temporal. 

c ) Personal eventual. 

2) Si en el debat d'investidura, el candidat proposat pel president del Parlament no 
ha obtingut la confiança del Ple, el dit candidat: 
a ) Pot tomar a ser designat com a candidat pel president del Parlament. 

b ) No pot tomar a ser designat com a candidat pel president del Parlament. 

c ) Pot tomar a ser designat com a candidat pel president del Parlament si compta 
amb l'aval de la Junta de Portaveus. 

3 ) La condició de funcionari del Parlament de Catalunya es perd per la causa 
següent: 
a ) La sanció disciplinària de suspensió de funcions més de dos anys. 

b ) La pèrdua de la condició política de català. 

c ) Per pèrdua de la ciutadania espanyola. 

4 ) Els actes administratius s'han de motivar: 
a ) Quan el superior jeràrquic de qui ha de dictar Tacte així ho requereixi, 

b ) Sempre. 

c ) Quan concorri algun dels supòsits previstos legalment. 

5 ) Als efectes del còmput dels terminis establerts pel Reglament del Parlament de 
Catalunya, són dies hàbils: 
a ) De dilluns a dissabte, llevat dels dissabtes festius. 

b ) De dilluns a divendres, llevat dels declarats festius anualment per la Mesa del 
Parlament. 

c ) De dilluns a divendres, en tots els casos. 

6) Qui designa la comissió o comissions competents per a tramitar els projectes i 
proposicions de llei? 

a ) La Mesa, un cop escoltada la Junta de Portaveus 

b ) El Ple, a proposta de la Mesa. 

c ) La Junta de Portaveus, a proposta de la Mesa. 

7) L'exercici del dret d'accés a la informació parlamentària pels ciutadans: 
a ) Només requereix la condició d'interessat en el procediment parlamentari sobre el 

qual es demana informació. 

b ) Només cal la motivació i l'al·legació del precepte legal que determina l'accés a la 
informació. 

c ) No requereix l'existència de cap interès personal ni està subjecte a cap motivació. 
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8) En quima d'aquestes formes de terminació del procediment administratiu no cal 
dictar un acte de Gnalització? 
a ) Mort de r administrat 

b ) Desistiment. 

c ) Pacte o conveni. 

9 ) Quan un funcionari del Parlament no sol·licita el reingrés al servei actiu en el 
termini legalment establert des de l'extinció de la causa que en va determinar el 
pas a una situació altra que la de servi actiu, restarà en la següent situació: 
a ) Excedència forçosa. 

b ) Expectativa de destinació. 

c ) Excedència voluntària per interès particular. 

10 ) Es poden concedir als funcionaris del Parlament llicències per a afers personals, 
sense cap retribució, la durada de les quals no pot excedir en cap cas de: 
a ) Sis mesos cada dos anys. 

b ) Un mes cada dos anys. 

c ) Dos mesos cada tres anys. 

11) Els diputats del Parlament perden llur condició per les causes següents: 
a ) Per acord del Ple del Parlament com a conseqüència d'una sanció. 

b ) Per acord de la Mesa del Parlament per haver estat condemnat a privació de la 
llibertat. 

c ) Per sentència judicial ferma que n'anul·li l'elecció. 

12 ) El Govern de l'Estat pot aprovar un decret legislatiu: 
a ) En casos d'extraordinària i urgent necessitat. 

b ) Quan abans les Corts Generals l'han delegat la potestat per a fer-ho . 

c ) Quan, per un termini determinat, el Congrés li ha autoritzat per a exercir aquesta 

13 ) Quina és la resposta correcta en relació a la convalidació d'actes administratius? 
a ) L'Administració pot convalidar els actes nuls de ple dret i reparar els vicis que 

presentin. 

b ) Si el vici 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 ) Si el vici consisteix en incompetència determinant de nul·litat, l'acte pot ser 
convalidat per l'òrgan superior jeràrquic del que va dictar l'acte viciat. 

potestat. 
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14) Segons la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim 
jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya són alts càrrecs de 
l'Administració de la Generalitat: 
a ) El president o presidenta de la Generalitat i el vicepresident o vicepresidenta del 

Govern. 

b ) Els Directors Generals. 

c ) Els consellers. 

15) Al Parlament de Catalunya, l'accés a les informacions secretes i reservades i als 
registres de dades que les contenen correspon: 
a ) Exclusivament als representants dels grups parlamentaris. 

b ) Als representants de grups d'interès degudament registrats al Parlament, 

c ) Només alo portaveus dels giups parlamentaris, prèvia autorització judicial. 

16) Els sistemes ordinaris de provisió de llocs de treball reservats als funcionaris del 
Parlament de Catalunya són: 
a ) El concurs i la lliure designació. 

b ) El concurs, la comissió de serveis i l'encàrrec de funcions. 

c ) El concurs i l'adscripció provisional. 

17) L'Acord d'iniciació d'un expedient disciplinari a un funcionari del PaHament: 

a ) Correspon a la Mesa del Parlament. 

b ) Correspon a l'instructor. 

c ) Correspon al Secretari general. 

18) Els ciutadans catalans davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya: 

a ) Tenen el dret d'opció lingüística. 

b ) S'han d'expressar de forma normal en català. 

c ) S'han d'expressar preferentment en català. 

19) L'anunci de licitació d'un contracte s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Unió 
Europea: 
a ) En els contractes subjectes a regulació harmonitzada de més de dos milions 

d'euros. 

b ) En tots els casos, excepte en els contractes menors. 

c ) En els contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

20) A qui correspon elaborar els treballs preparatoris i redactar l'avantprojecte del 
pressupost del Parlament? 
a ) A l'Oficina Pressupostària del Parlament. 

b ) A l'Oïdoria de Comptes del Parlament. 

c ) Al lletrat o lletrada designats a la Comissió d'Economia i Hisenda del Parlament. 
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21) Quan en un grup parlamentar! format per cinc diputats, quatre dels seus 
membres l'abandonen, el diputat que resta: 
a ) S'incorpora al grup mixt. 

b ) Adquireix la condició de diputat no adscrit. 

c ) Pot continuar en el grup parlamentari fins al final de la legislatura. 

22 ) Quina de les següents activitats d'un funcionari del Parlament està subjecte a 
compatibilitat? 
a ) La docència en el sector públic. 

b ) La participació en exàmens, proves o avaluacions que efectuï el personal docent i 
que siguin diferents de les que habitualment li corresponen. 

c ) Les derivades de l'administració del patrimoni personal o familiar. 

23 ) L'article 149.1.18 de la Constitució espanyola atribueix a l'Estat la competència 
exclusiva per establir: 
a ) La legislació bàsica sobre contractació administrativa. 

b ) La normativa marc sobre contractació administrativa. 

c ) Les normes que regulen l'exercici de l'activitat de foment per a l'atorgament de 
subvencions. 

24 ) En els òrgans col·legiats, qui exerceix les funcions de secretaria té dret a vot en el 
cas següent: 
a ) Quan el secretari és un vocal de l'òrgan col·legiat. 

b ) En cas d'empat en una votació. 

c ) Mai, el secretari només assisteix a les sessions amb veu i sense vot. 

25) Quan el Govern tramet al Parlament un pla o programa: 
a ) S'ha de debatre en el Ple o en una comissió legislativa si el Govern ha sol·licitat 

que el Parlament es pronunciï. 

b ) S'ha de debatre en una comissió legislativa. 

c ) S'ha de debatre en la comissió específica corresponent per raó de la matèria del 
pla o programa. 

26) En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, el venciment del termini 
màxim sense que s'hagi notificat cap resolució expressa: 
a ) Legitima en tots els casos l'interessat o els interessats per entendre-la estimada per 

silenci administratiu. 

b ) Implica en la majoria de casos que es desestima per silenci negatiu. 

c ) Legitima l'interessat o els interessats per entendre-la estimada per silenci 
administratiu, excepte que una norma amb rang legal estableixi el contrari. 
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27) Les interpel·lacions: 

a ) Sempre donen lloc a una moció. 

b ) Poden donar lloc a una moció. 

c ) Mai donen lloc a una moció. 

28 ) Els concursos per a la provisió de llocs de treball al Parlament de Catalunya, 
poden ésser de dues classes: 
a ) Específics o ordinaris. 

b ) Generals o específics. 

c ) Generals o particulars. 

29) D'acord amb l'article 216 del Reglament del Parlament, el funcionament del 
Registre de grups d'interès del Parlament ha de respectar: 
a ) Els drets dels diputats i dels grups parlamentaris a exercir llur mandat sense 

restriccions. 

b ) El dret de tots els ciutadans a poder inscriure's amb independència de la seva 
motivació. 

c ) El dret dels diputats a poder supervisar el funcionament d'aquest registre. 

30) Els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya 
estableixen que la provisió del Hoc de treball d'oïdor o oïdora de comptes del 
Parlament es fa: 
a ) Per concurs específic, entre funcionaris del Cos d'Interventors de l'Administració 

de la Generalitat o de l'Administració local. 
b ) Per concurs oposició lliure entre persones amb la titulació de doctorat, de 

llicenciatura, d'enginyeria, d'arquitectura o equivalent. 

c ) Per lliure designació acordada per la Mesa del Parlament, a proposta del secretari 
general. 

31) Si un funcionari del Parlament de Catalunya ocupa un lloc de treball en el Síndic 
de Greuges resta al Parlament en situació de: 
a ) Excedència voluntària per incompatibilitats. 

b ) Serveis especials. 

c ) Servei actiu. 

32 ) Quan es pot convocar un ple extraordinari un cop dissolt el Parlament? 
a ) Si la Diputació permanent així ho acorda en relació amb fets d'importància 

especial succeïts després de la dissolució del Parlament. 

b ) Sempre que la Diputació permanent així ho acordi a proposta de tres grups 
parlamentaris o de la quarta part dels diputats. 

c ) Mai. 
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33 ) Contra la resolució d'un recurs d'alçada: 
a ) Es pot interposar recurs de reposició. 

b ) No es pot interposar cap altre recurs administratiu, llevat del recurs extraordinari 
de revisió. 

c ) No es pot interposar recurs contenciós administratiu. 

34 ) Al Parlament de Catalunya, la constitució de les comissions especiñques les 
acorda: 
a ) La comissió legislativa competent per raó de la matèria. 

b ) La Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus. 

c ) El Ple del Parlament. 

35 ) El cessament del personal eventual del Parlament es produeix: 
a ) Quan el funcionari o la funcionària de carrera titular de la plaça que ocupa aquest 

personal es reincorpora a la mateixa. 

b ) En tot cas, pel transcurs del temps pel qual fou designat. 

c ) Quan cessa la persona titular de l'òrgan a proposta de la qual va ésser nomenat i al 
servei de la qual estava. 

36 ) Els actes que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin com a conseqüència 
d'aquesta, són actes: 
a ) Nuls de ple dret. 

b ) Anul·lables. 

c ) Convalidables. 

37) D'acord amb el Reglament del Parlament de Catalunya, el projecte de llei de 
pressupostos: 

a ) Té el mateix tractament que la resta de projectes de llei, amb alguna excepció, 

b ) Té caràcter extraordinari i en cap cas s'hi aplica el procediment legislatiu ordinari, 

c ) Té preferència en la tramitació respecte als altres treballs parlamentaris. 

38 ) Les relacions electròniques de les persones Gsiques amb les administracions 
públiques es basen en el criteri següent: 
a ) S'han de relacionar obligatòriament a través de mitjans electrònics excepte si 

al·leguen desconeixement o que no tenen els mitjans econòmics suficients. 

b ) No hi ha cap cas en què estiguin obligades a relacionar-se a través de mi^ans 
electrònics i sempre poden escollir els mitjans electrònics o qualssevol altres. 

c ) Poden escollir si relacionar-se a través de mitjans electrònics o no, llevat que una 
norma legal o reglamentària els hi obligui a relacionar-se a través de mitjans 
electrònics amb les administracions públiques. 
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39) D'acord amb ek Estatuts del règim i el govern interiors, el mandat dels membres 
del Consell de Personal és de: 
a ) Quatre anys. 

b ) Tres o quatre anys en funció de si són 9 o 13 membres. 

c ) Tres anys. 

40) La tramitació urgent d'un expedient de contractació es pot acordar en el cas de: 
a ) Esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o de 

necessitats que afectin la defensa nacional. 

b ) Una necessitat inajomable o l'adjudicació dels quals sigui necessari accelerar per 
raons d'interès públic. 

c ) Decisió d'haver d'escurçar els terminis motivada per voluntat de l'òrgan de 
contractació. 
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1) Eb actes administratius que posin B a la via administrativa poden ser 
recorreguts: 
a ) Preceptivament en reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat, abans de 

ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

b ) En alçada davant l'òrgan superior jeràrquic del que els va dictar o ser impugnats 
directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

c ) Potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat o ser 
impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

2) De conformitat amb l'article 82 de la Constitució Espanyola, que caracteritza 
una llei de bases? 

a ) Que és de rang superior a una llei ordinària. 

b ) Que té per objecte la formació de textos articulats. 

c ) Que fixa la normativa bàsica de l'Estat, 
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