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1) En el despatx d'expedients administratius en afers de naturalesa hwnogènia:
a ) Sempre s'ha de guardar un ordre rigorós d'incoació sense cap mena d'excepció.
b ) S'ha de guardar un ordre rigorós d'incoació, tret que el titular de la unitat administrativa
emeti una ordre motivada en sentit contrari, de la qual quedi constància.
c ) S'ha de guardar un ordre d'incoació per raó de la importància i impacte econòmic que cada
expedient.

2) D'acord amb la Constitució Espanyola, els acords de cooperació entre comunitats
autònomes requereixen l'autorització de:
a ) Les assemblees legislatives de les corresponents comunitats autònomes.
b ) El Govern de l'Estat.
c ) Les Corts Generals.

3) La Constitució espanyola de 1978:
a ) Té valor jurídic vinculant.
b ) És un text, exclusivament de caràcter polític, que configura les institucions bàsiques de
l'Estat.
c ) És un text programàtic, de caràcter no directament aplicable, que conté principis, drets i
llibertats dels ciutadans i les institucions fonamentals de l'Estat.

4) Els lletrats del Parlament de Catalunya depenen orgànicament I funcionalment:
a ) Del secretari o secretària general.
b ) De la Mesa del Parlament.
c ) Del lletrat o lletrada major.

5) El Reglament del Parlament de Catalunya:
a ) S'aprova pel Ple del Parlament per el vot favorable de dos terceres parts dels diputats,
b ) Es susceptible de declaració d'inconstitucionalitat.
c ) Regula la organització i el funcionament de la Sindicatura de Comptes.

6) Al Parlament de Catalunya, les interpel·lacions:
a ) Se substancien davant el Ple.
b ) Es presenten per cinc diputats o per un grup pariamentari.
c ) Es presenten per escrit a les meses de les comissions i es refereixen al capteniment del
Govern en qüestions de política general.

7) D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'òrgan bilateral de relació entre
l'Administració de l'Estat I la Generalitat en l'àmbit del finançament autonòmic és:
a ) La Comissió Mixta de Transferències.
b ) La Comissió de Política Fiscal i Financera.
c ) La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals.
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8) Els drets fonamentals I llibertats públiques reconeguts a la Constitució espanyola:
a

Vinculen al poder legislatiu, executiu i judicial.

b

No poden ser invocats davant els tribunals.

c

Són els principis regulats en els articles 1 al 9 de la Constitució espanyola.

9) L aprovació I modificació de la relació de llocs de treball del Parlament de Catalunya,
correspon:
a ) La Mesa ampliada.
b ) La Comissió legislativa competent en matèria de fundó pública.
c I La Mesa del Parlament.

10) Al Parlament de Catalunya II correspon dirigir la gestió del Registre General del
Parlament:
a ) Al Departament de Gestió Parlamentària.
b ) A la Direcció de Govern Interior.
c ) A la Secretaria General.

11) Al Parlament de Catalunya, eis grups de treball:
a ) Estan formats per un representant de cada grup pariamentari, del govern I per especialistes
o experts.
b ) Són acordats per les comissions.
c I Són acordats per la Mesa del Pariament perquè estudiïn o preparin un assumpte en concret.

12) Correspon al Govern de la Generalitat:
a I Signar els convenis de col·laboració i els acords de cooperació amb altres comunitats
autònomes.
Instar al Govern de l'Estat a iniciar accions davant del Tribunal de Justicia de la Unió
Europea.
Cap de les altres respostes és correcte.

13) Estan exclosos de l'imblt d'apWcacló de la Llei de Contractes del Sector Públic:
a j Els contractes entre l'Administració Pública i una mútua d'accidents de treball per a la gestió
de la prestació d'assistència sanitària.
Els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a la gestió integral
del manteniment d'instal·lacions complexes.
Els contractes relatius a serveis d'arbitratge i conciliació.

14) Contra als actes administratius ferms en via administrativa:
Es pot interposar un recurs davant de l'òrgan superior jeràrquic.
No es pot interposar cap recurs en via administrativa.
Es pot interposar un recurs de revisió quan la resolució s'hagi dictat com a conseqüència de
suborn declarat en sentencia judicial ferma.
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16) El Ministeri Fiscal:
a ) Promou l'acció de la justícia en defensa del Govern.
b ) Vetlla per la independència dels Tribunals.
c } Exerceix l'acció popular.

16) D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries:
a

Dictamina sobre l'adequació a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i a la Constitució dels
decrets lleis sotmesos a convalidació del Parlament.

b

Dictamina abans de la interposició del recurs d'empara pel Parlament o pel Govern.

c

Dictamina, amb caràcter vinculant, amb relació als projectes de llei que desenvolupin drets
reconeguts pel Estatut d'Autonomia de Catalunya.

17) La competència en matèria de comerç Internacional:
a I Correspon a l'Estat.
b ) Correspon a la Unió Europea.
o ) Correspon a l'Estat i a la Generalitat.

18 > Ai Parlament de Catalunya, er» ele òrgans de selecció del personal, per a Faccés a
cossos o escales que no requereixen titulació universitaris, hi ha d'haver
necessàriament:
Un representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i un representant del
Consell de Personal.
Un lletrat o lletrada del Parlament que actuarà de vocal i serà designat en funció del cos o
escala que es convoqui.
Un funcionari o funcionària del Parlament, designat per la Mesa, per raó de la seva
especialització, d'entre una tema proposada pel Consell de Personal.

19) La Constitució espanyola:
a ) Disposa que les competències reservades a l'Estat poden correspondre a les Comunitats
Autònomes en virtut del seus estatuts.
Estableix llistats de competències exclusives tant de l'Estat com de les Comunitats
Autònomes.
Determina que, en qualsevol cas, el dret estatal serà supletori del dret de les Comunitats
autònomes.

20) El Secretari General del Parlament de Catalunya:
a

Té com a funció assessorar sobre el contingut material de les propostes dels grups
parlamentaris.

b

És nomenat per la Mesa, a proposta del lletrat major, d'entre els lletrats del Parlament.

c

És l'òrgan superior de l'Administració parlamentària.
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caràcter
administratiu:
a) Es presumeixen vàlidsiprodoeixen efectes retroactius.
b) Es presumeixen vàlidsiprodueixer^efectescie^ de iadata^^uèes dicten,ilevat que
aquests disposin aitra cosa.
c ) Es presumeixen vàiidsiprodueixenefectesapartir de i'acceptació del destinatari.
compon de:
a)

membres nomenats pelrei,dels quals,^aproposició delCongrés,^aproposició del
Senat,^aproposició del Governi^aproposició del Consell General del Poder Judicial

b)

magistrats nomenats pel rei,dels quals,^aproposició del Govern,^aproposició del
Congrés,^aproposició del Senati^aproposició del Consell General del Poder Judicial.

c )

membres nomenats pel rei,dels quals,^aproposta del Govern,^aproposta del
Cong^rési^apropostadelSer^t.

amb ei Regiame^tdel^ Pariament de Catai^nya^^a inscripció e^ ei
gr^p^d interès^ comporta iaobiigació de:

de

a) Acceptar que la informació que els grups d'interés han de proporcionar al Parlament es faci
pública
b) Informar al Parlament de les activitats que acompleixenide les remuneracions que
perceben, si escau.
c) Oonartrasllat quinzenalment al Parlament de l'agenda d'activitatsaCatalunya dels seus
directius,apartir de la data d'inscripció
^4)LI5statut d'Autonomia de Cataiunyaestabieix que e^ matèria de funció p^biicaidei
personai ai servei deies administracions cataianes:
a) La Generalitat disposa de competències exclusives sobre l'adquisicióila pèrdua de la
condició de funcionari.
b) La Generalitat disposa de competències exclusives sobre la formació delpersonal laboral
c ) La Generalitat té atribuïdes competències exclusives sobre les incompatibilitats del personal
al servei de les administracions públiques
diputats dei Pariament de Cataiunya:
a) Tenen dretaaccediralainformació,iaobtenirne còpia,de l'Administració de la
Generalitat.
b) Poden fer,ambcaràctervoluntari,una declaració de béns, que ha de detallar el seu
patrimoni.
c) Gaudeixen només d'immunitat per les opinionsiels vots que emetin durant el seu mandat.
2 6 ) E i s governs iocais de Cataiunya tenen en tot cas competències pròpies^ en eis termes
que determini iaiiei:
a) En matèria de legislació bàsica sobre habitatge públic, en el territori corresponent
b) En matèria de la formulacióila gestió de polítiques perala protecció del medi ambientiels
desenvolupament sostenible.
c) En matèria de legislació, ordenacióiconcessió de recursosiaprofitaments hidràulics
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27) D'acord amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, no poden interposar cap recurs contenciós administratiu
contra l'activitat d'una Administració pública:
a ) Qualsevol ciutadà, en l'exercici de l'acció popular, en els casos que les lleis preveuen.
b ) El ministeri fiscal.
c ) Els òrgans d'aquesta Administració i els membres dels seus òrgans col·legiats, llevat que
una llei ho autoritzi expressament.

28) Són electors I elegibles en les eleccions al Consell de Personal del Parlament de
Catalunya:
a ) El personal eventual.
b ) Els funcionaris interins.
c ) Els funcionaris que es troben en la situació de serveis especials.

29) L'ordre del dia de la Diputació Pennanent del Parlament de Catalunya, 6s acordat:
a ) Per la Mesa del Pariament a proposta dels representants dels grups pariamentaris en la
Diputació Permanent.
b ) Pel president del Pariament, d'acord amb la Junta de Portaveus.
c ) Pel president del Pariament i els representants dels grups pariamentaris en la Diputació
Permanent.

30) Correspon al president o presidenta de la Generalitat:
a ) Sol·licitar al Govern de l'Estat l'adopció de projectes de llei.
b ) Dictar decrets legislatius.
c ) Ordenar la publicació en el DOGC del nomenament del fiscal o la fiscal superior de
Catalunya.

31) Al Parlament de Catalunya, la Junta de Portaveus:
a ) En cas de llacuna reglamentaria, adopta les decisions que requereixen les tramitacions
pariamentaries.
b ) Ha d'ésser escoltada per decidir la comissió competent per tramitar els projectes i les
proposicions de llei.
c ) Designa els presidents de les diferents comissions, un cop fixat el nombre de membres per
grups pariamentaris.

32) Al Parlament de Catalunya, les esmenes a l'articulat d'un projecte o proposició de llei:
a ) Es presenten pels diputats i pels grups pariamentaris, un cop finit el termini per sol·licitar les
compareixences de les organitzacions i els grups socials, o quan aquestes ja s'han fet.
b ) Es presenten exclusivament pels grups pariamentaris, un cop finit el debat de totalitat en el
Ple del Pariament.
c ) Es presenten pels grups pariamentaris en el termini de 15 dies des de que es va publicar el
projecte o la proposició de llei.
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33) D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en matèria d'educació:
a ) La Generalitat té atribuïdes només competències compartides.
b ) La Generalitat té atribuïdes competències compartides i executives.
c ) La Generalitat té atribuïdes competències exclusives, compartides i executives.

34) Al Parlament de Catalunya, els funcionaris per trasllat de domicili sense canvi de
localitat de residència poden gaudir d'un permís retribuït de:
a ) De fins a tres dies.
b ) Dos dies.
c ) D'un dia.

35) Pel que fa a les Iniciatives de revisió dels tractats de la Unió Europea, el Govern de la
Generalitat I el Parlament:
a ) No tenen cap competència.
b ) Han de ser consultats pel Govern de l'Estat abans de la seva tramitació.
c ) Han de dirigir al Govern de l'Estat i a les Corts Generals les observacions que estimin
pertinents.

36) Els funcionaris del Parlament de Catalunya en situació de disponibilitat es troben en:
a ) Situació d'expectativa de destinació.
b ) Situació serveis especials.
c ) Situació servei actiu.

37) El nomenament del president o presidenta de la Generalitat té efectes:
a ) A partir de la publicació en el BOE i en el DOGC.
b ) A partir de la sessió d'investidura.
c ) A partir de la pressa de possessió.

38) D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, els estrangers que adquireixen la
nacionalitat espanyola resten sotmesos al dret civil català:
a ) Cap de les altres respostes és correcte.
b ) Mentre mantinguin el veïnatge administratiu a Catalunya, llevat que manifestin llur voluntat
en contra.
c ) Mentre mantinguin el veïnatge administratiu a Catalunya, sempre que optin de forma
expressa.

39) Els diputats del Parlament de Catalunya perden llur condició de diputat:
a ) En tots els casos, inclosos els membres de la Diputació Permanent, per dissolució del
Parlament.
b ) Per la incapacitat declarada per una sentència judicial ferma.
c ) Per renúncia, que s'ha de presentada davant del Ple del Parlament.
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a) Està sotmesa exdosivamentaíes normes adoptades peí Pariament de Catalunya,en
l'àmbit de les seves oompetènoies.
b) És l'organlt^aoió que exeroelx les funolonsleglslatlveslreglamentàries atribuïdes per aquest
Estatutala Generalitat.
o) Ha de fer públloa la Informació necessària perquè els ciutadans en puguin avaluar la seva
gestió.
el l^OL

de

de

aprova el

Llei de

a) Els contractes d'obra d'un Import lnferlora50.000^.
b) El contracte de sumlnlstrament d'un Import Inferiora^O.OOO^
c) El contractes d'obra d'un Import Inferlora^OOOO^
dec^e^lle^^:
a) Per no ser derogats,el Parlament ba de valldar^los expressament en un termini de podies
improrrogables des de la seva promulgació.
b) El Parlament pot delegar en el Govern la potestat de dictar normes amb rang de llei per una
matèria concreta.
c) El Govern pot dictar disposicions legislatives provisionals sota la forma de decret llei en les
matèries que són objecte de lleis de desenvolupament bàsic.
43)^ulnalle^ callana regula amb ca^àc^e^ general el^^ng^e^^o^ de la
a) Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya.
b) Llei anual de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
c) Text refós de la llei de patrimoni de Catalunya.

a) Elabora les propostes de modificació dels Estatuts del règimiel govern interiors del
Parlament de Catalunya.
b) Aprova el pressupost del Parlament
c) Oecideix la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat.

a) El Defensor del Poble.
b) El FiscalGeneralde l'Estat.
c) El Consell d'Estat

a) Si rio demana el Govern.
b) 1 això comporta la reduccióala tercera part dels terminis fixats amb caràcter ordinari.
c) Si s'acorda per les meses de les comissions en el procediment legislatiu.
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47) D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'Administració de la Generalitat
exerceix les seves funcions al territori d'acord amb els principis de:
a ) Desconcentració i descentralització.
b

}

Delegació i avocació.

c ) Cooperació i atribució competencial.

48) D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el cas que la Unió Europea
estableixi una legislació que substitueixi la normativa bàsica de l'Estat:
a ) La Generalitat pot adoptar la legislació de desenvolupament a partir de les normes
europees.
b ) La Generalitat en cap cas disposa de competències de transposició de normes europees.
c ) La Generalitat ha d'esperar la transposició de l'Estat abans d'adoptar la legislació de
desenvolupament.

49) Tenen el dret d'accedir a la Informació I documentació del Parlament de Catalunya:
a ) Totes les persones majors de setze anys a títol individual o en representació d'una persona
jurídica legalment constituïda.
b ) Totes les persones que, d'acord a la llei, al·leguin un interès legítim.
c } Totes les persones majors d'edat que ho motivin expressament.
50) De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú

de les administracions públiques, contra l'acord d'acumulació de procediments:
a ) Es pot interposar un recurs de reposició.
b ) No és procedent cap recurs.
c ) Es pot interposar un recurs d'alçada.

51 > Tal I com es regula als Estatuts del règim I ef govern Interiors del Parlament, ef director o
directora de l'Oficina Pressupostària del Parlament de Catalunya, té la condició de:
a ) Lletrat o lletrada del Parlament.
b ) Personal eventual.
c ) Lletrat o lletrada o altra funcionari que sigui del grup A (subgrup Al) de titulació.

52) Les candidatures al Consell de Personal del Parlament de Catalunya s'han de presentar
a la mesa electoral:
a ) Dins els 10 dies següents al de la publicació de la llista definitiva d'electors.
b ) Dins els 15 dies següents al de la publicació de la llista definitiva d'electors.
c ) Dins els 9 dies següents al de la publicació de la llista definitiva d'electors.

53) L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que gaudeixen de la condició política de
catalans o ciutadans de Catalunya:
a ) Els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea amb veïnatge administratiu a
Catalunya.
b ) Només als ciutadans nascuts a Catalunya.
c ) Els ciutadans espanyols que tenen veïnatge administratiu a Catalunya.
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54) De conformitat amb la Constitució espanyola, la moció de censura:
a ) Requereix la majoria simple de les Corts Generals.
b ) És aprovada per la majoria absoluta del Congrés i la majoria simple del Senat.
0 ) Hade ser proposada, com a mínim, per la desena part dels diputats del Congrés.

55) El Consell General del Poder Judicial:
a ) Es compon de 23 membres nomenats entre jutges i magistrats de competència reconeguda.
b ) És presidit pel President del Tribunal Suprem.
c ) Es compon de juristes representants de partits polítics amb 15 anys de competència
reconeguda.

56) L'Escola d'Administració Pública de Catalunya:
a ) Té naturalesa d'ens privat amb autonomia financera i competències pròpies per a la
formació de funcionaris de la Generalitat.
b ) És un organisme autònom de caràcter administratiu que exerceix funcions públiques, adscrit
al departament competent en matèria de funció pública.
c ) És una entitat autònoma de caràcter comercial que exerceix funcions públiques, adscrita al
departament competent en matèria de funció pública.

57) D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'òrgan de representació de municipis I
vegueries en les Institucions de la Generalitat és:
a ) La Junta de Govern Local.
b ) La Comunitat de Municipis i Vegueries.
c ) El Consell de Govern Locals.

58) Ei Govern de la Generalitat en defensa dels legítims interessos I competències de la
Generalitat:
a ) Pot interposar davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea tots els recursos establerts
per la normativa europea.
b ) Només pot instar al Govern de l'Estat a iniciar accions davant del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea.
c ) Només pot interposar qüestions prejudicials davant el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea.

59) Ei procediment legislatiu ordinari de la Unió Europea:
a ) Implica l'adopció de reglaments, directives, decisions, recomanacions i dictàmens.
b ) Consisteix en l'adopció conjunta pel Pariament i el Consell, a proposta de la Comissió d'un
reglament, directiva o decisió.
c ) Requereix el dictamen vinculant del Comitè Econòmic i Social.
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60) En les matèries que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de
fornia compartida amb l'Estat:
a ) Correspon a la Generalitat únicament la potestat reglamentària i la funció executiva.
b ) Correspon a la Generalitat, de manera íntegra, la potestat legislativa i la funció executiva.
c ) La Generalitat pot establir polítiques pròpies.

61) L'adquisicló per una Administració pública de programes d'ordinadors desenvolupats a
mida es contractarà mitjançant un:
a ) Contracte de consultoria tècnica.
b ) Contracte de subministrament.
c ) Contracte de serveis.

62) Segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, qutna d'aquestes Institucions no forma part
de la Generalitat de Catalunya:
a ) L'Oficina Antrfrau de Catalunya.
b ) El Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
c ) El Consell de Garanties Estatutàries.

63) Al Parlament de Catalunya, l'aprovació de les despeses derivades d'expedients de
contractació d'Imports superiors a l'establert per a la contractació menor I inferiors a
60.000 euros, correspon:
a ) Als responsables dels centres gestors o equiparais.
b ) A la Mesa del Parlament.
c ) Al president o presidenta del Parlament.

64) El Pariament de Catalunya:
a ) Té una oficina davant la Unió Europea, amb un representant amb estatut d'observador.
b ) Participa en els procediments de control dels principis de subsidiarietat que estableixi ei dret
de la Unió Europea.
c ) És membre de ple dret del Comitè de les Regions, on es controla l'aplicació del principi de
subsidiarietat de la legislació europea.

65) Les propostes de resolució del Parlament de Catalunya:
a ) Es poden adreçar al Govern de la Generalitat o als ciutadans.
b ) Han de ser subscrites per quatre diputats o per un grup parlamentari.
c ) S'han de presentar a les meses de les comissions competents per raó de la matèria.

66) Al Pariament de Catalunya, els Informes de ponència en el procediment legislatiu:
a ) Dictaminen sobre els projectes i proposicions de llei.
b ) Aproven les esmenes subsegüents als dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries,
c ) Recomanen a la comissió l'adopció d'esmenes.
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67) Les Administracions púbilques:
a ) Poden revocar, en qualsevol moment, els seus actes quan ho estableixi el contingut de
Tacte adoptat.
b ) Poden revocar, en qualsevol moment, els seus actes de gravamen o desfavorables.
c I Poden rectificar, en qualsevol moment, d'ofici els errors materials i de fet existents en els
seus actes.

68) Les direccions i els departaments, com a centres gestors de l'Administració
parlamentària, es dividebcen en:
a ) Serveis, i aquests, si escau, en seccions i negociats.
b ) Serveis, i aquests, si escau, en unitats.
c ) Àrees, i aquestes, si escau, en unitats.

6A) Ai Parlament de Catalunya, els grups parlamentaris:
a

S'han de constituir en un termini de 8 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la constitució
del Parlament.
Poden ésser constituïts, inclòs el Grup Mixt, com a mínim amb cinc membres.
Poden ésser constituïts com a mínim amb cinc membres que hagin estat elegits per la
mateixa circumscripció.

70) Al Parlament de Catalunya, el control del compliment de les mocions:
a I Correspon a la comissió competent per raó de la matèria.
b ) Correspon sempre al Ple.
c ) S'ha de substanciar en un termini de dos mesos des de la seva publicació.

71) SI un funcionari del Parlament de Catalunya ocupa un càrrec electiu retribuït I de
dedicació exclusiva en una corporació local, restarà en la situació de:
a I Serveis especials.
b ) Excedència per incompatibilitats.
c ) Serveis en altres administracions.

72) D'acord amb l'arüde 103 de la Constitució espanyola, la Hel regularà:
a ) El sistema d'incompatibilitats dels funcionaris públics.
b ) L'estatut del personal laboral al servei de l'Administració Pública.
c ) Les retribucions deis funcionaris públics.

73) Les Corts Generals:
a ) Elaboren, esmenen i aproven el pressupost general de l'estat.
b I S'autoregulen pel que fa a l'estatut del seu personal.
c I Representen al poble espanyol i estan formades pel Congrés i el Defensor del Poble.
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74) Correspon al rel:
a ) Nomenar i remoure els membres del Govern a proposició del president d'aquest,
b ) Exercir el dret de gràcia i autoritzar indults generals, d'acord amb la Constitució espanyola,
c ) Decretar l'estat d'alarma a proposta del president del Govern de l'Estat.

75) Al Parlament de Catalunya, l'acord d'iniclacló de l'expedient disciplinari per la possible
comissió per un funcionari d'una falta lleu correspon a:
a ) El cap del centre gestor.
b ) La Mesa del Parlament.
c ) El secretari o secretària general.

76) Al Parlament de Catalunya, correspon organitzar I dirigir la comptabilitat del Parlament:
a ) Ala Direcció de Govern Interior.
b ) l'Oficina Pressupostaria del Parlament.
c ) A l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria.

77) D acord amb el Reglament del Parlament de Catalunya, el debat de les esmenes a la
totalitat que proposen el retorn del projecte de llei de pressupostos al Govern té lloc:
a ) En la comissió competent en matèria pressupostària.
b ) Únicament en el Ple, abans de començar la tramitació en comissió.
c } Amb caràcter específic a tes comissions legislatives que correspongui.

78) D'acord amb l'arL 10 de la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de règim jurídic del sector públic,
quan un òrgan superior coneix d'un afer la resolució del qual correspon ordinàriament o

per delegació al seus òrgans administratius dependents, es diu:
a ) Delegació vertical.
b ) Avocació.
c ) Concentració.

79) Els poders públics de Catalunya han d'orientar les polítiques públiques d'acord amb els
principis rectors que estableixen:
a ) La Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
b ) L'Estatut d'Autonomia de Catalunya i lleis de desenvolupament.
c ) L'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Carta de drets i els deures dels ciutadans de
Catalunya.

80) La Iniciativa de la reforma dels títols 11II de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
correspon al Parlament de Catalunya a proposta de:
a ) D'una tercera part dels seus diputats i els ajuntaments de Catalunya que representin un
mínim d'un 20% de la població.
b ) 250.000 signatures acreditades dels ciutadans, de Catalunya amb dret a vot.
c ) D'una cinquena part dels seus diputats, i al Govern de la Generalitat.

12

Generalitat de Catalunya
Escola d'Administració Pública
de Catalunya

Preguntes de reserva
1 ) D'acord amb el Reglament del Parlament de Catalunya, la reserva d'esmenes per ésser
defensades en el Ple:
a ) Es poden formular en qualsevol moment del tràmit en comissió o, per escrit, dins les 24 hores
següents a la conclusió del dictamen.
b ) Només es poden formular dins les 48 hores següents a la conclusió del dictamen.
c ) S'han de presentar a la Mesa del Parlament.

2 ) Al Palament de Catalunya, els Intergrups parlamentaris:
a ) Promouen estudis i moviments de recerca i renovació ideològica i social.
b ) Estan formats pels coordinadors del diferents grups polítics en matèries de caràcter
transversal.
c ) Poden promoure iniciatives i tramitacions parlamentàries.
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