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Qui convoca una sessió extraordinària del Parlament?1 )

a ) La Junta de Portaveus.

b ) El secretari general del Parlament.

c ) El president del Parlament per acord de la Diputació Permanent.

La immunitat dels diputats del Parlament de Catalunya comprèn:2 )

a ) Que només poden ésser processats per la comissió de delictes societaris.

b ) Que no poden ésser detinguts en cap cas.

c ) Que només poden ésser detinguts per delicte flagrant.

Qui no integra la Generalitat de Catalunya?3 )

a ) El Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

b ) El Parlament.

c ) La Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya.

En el Parlament de Catalunya l'acta de les sessions no ha d'incloure:4 )

a ) El sentit del vot dels diputats que voten en un sentit diferent del grup al qual 
pertanyen.

b ) La transcripció de les intervencions.

c ) La relació succinta de les persones que hi han intervingut i els acords adoptats.

En el Parlament de Catalunya, l'aprovació de les despeses corresponents a la 
contractació menor correspon:

5 )

a ) Als responsables dels centres gestors o equiparats.

b ) Al secretari general.

c ) A la Mesa del Parlament.

Es denomina sessió:6 )

a ) La part de la legislatura compresa en un període de sessions.

b ) La part de la reunió tinguda el mateix dia.

c ) El temps parlamentari dedicat a esgotar un ordre del dia.

Les votacions per a l’elecció dels càrrecs de la Mesa del Parlament de Catalunya 
es fan:

7 )

a ) Per votació electrònica.

b ) Per mitjà de paperetes.

c ) Per votació pública per crida.

Per a poder adoptar acords vàlidament, el Parlament s'ha de trobar reunit 
segons el que estableix el Reglament, i amb l'assistència de:

8 )

a ) La majoria absoluta dels seus membres.

b ) La majoria simple dels seus membres.

c ) Tres cinquenes parts dels seus membres.
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Les presidències de les comissions:9 )

a ) Corresponen als grups per sorteig.

b ) Han d’ésser distribuïdes pel president del Parlament en funció dels resultats 
electorals.

c ) Han d’ésser distribuïdes proporcionalment per la Mesa del Parlament, d’acord 
amb la Junta de Portaveus, entre els grups parlamentaris en funció del nombre de 
llurs diputats.

Segons l'Estatut d'autonomia de Catalunya, el Parlament:10 )

a ) Només es pot reunir dins de la província de Barcelona.

b ) Es pot reunir en altres pobles que no siguin Barcelona, segons el procediment que 
estableixi el Reglament del Parlament de Catalunya.

c ) Sempre s’ha de reunir a la ciutat de Barcelona.

En el Parlament de Catalunya, les sessions extraordinàries són les que:11 )

a ) Es fan fora dels períodes de sessions.

b ) Es fan en dissabte o en diumenge.

c ) Es fan fora del Palau del Parlament.

Les iniciatives legislatives que tenen preferència en la tramitació respecte a altres 
treballs parlamentaris són:

12 )

a ) Les iniciatives legislatives en lectura única.

b ) El projectes de llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya i les propostes de reforma estatutària.

c ) El projecte de llei de pressupostos.

Com es denomina l'òrgan qualificador dels concursos de provisió de llocs de 
treball del Parlament:

13 )

a ) Tribunal qualificador.

b ) Junta de mèrits.

c ) Comissió tècnica d'avaluació.

En el Parlament de Catalunya, les esmenes a l’articulat que es presenten en el 
procediment legislatiu poden ser:

14 )

a ) D’ampliació, complementàries, i de millora formal d’acord amb les convencions i 
els usos socials.

b ) De proposta i transaccionals.

c ) De supressió, de modificació i d’addició, esmenes de millora formal d’acord amb 
les normes de tècnica legislativa, esmenes transaccionals i noves esmenes si són 
signades per tots els grups parlamentaris.
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Per a l’elecció del president del Parlament de Catalunya quina majoria s’ha 
d’obtenir en la primera votació?

15 )

a ) Majoria absoluta.

b ) Tres cinquenes parts.

c ) Majoria simple.

Quin aspecte no té un títol propi en l’Estatut d’autonomia de Catalunya?16 )

a ) El Parlament de Catalunya.

b ) El finançament de la Generalitat.

c ) Els drets, deures i principis rectors.

Quant de  temps ha de transcórrer des de la primera votació d’investidura sense 
que cap candidat sigui elegit perquè es convoquin eleccions?

17 )

a ) Tres mesos.

b ) Dos mesos.

c ) Trenta dies.

Els actes de les administracions públiques dictats prescindint totalment i 
absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen 
les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans colꞏlegiats, són:

18 )

a ) Nuls de ple dret segons el que estableix l'article 47 de la Llei 39/2015.

b ) Anulꞏlables segons el que es disposa en l'article 63 de la Llei 30/1992

c ) Anulꞏlables segons el que disposa l'article 73 de la Llei 26/2010

Quina de les següents funcions no correspon a la Junta de Portaveus?19 )

a ) Fixar l’ordre del dia del Ple juntament amb el president del Parlament.

b ) Ésser escoltada prèviament a l’establiment dels criteris que contribueixen a 
ordenar i a facilitar els debats i les tasques del Parlament.

c ) Executar els pressupostos del Parlament.

Les interpelꞏlacions al Govern se substancien:20 )

a ) En les comissions, en funció de la matèria de què tractin.

b ) En el Ple, amb la validació prèvia per la Junta de Portaveus.

c ) En el Ple, amb la presentació prèvia per escrit a la Mesa del Parlament.

Les comissions creades per llei són:21 )

a ) Comissions legislatives.

b ) Comissions permanents.

c ) Comissions específiques.
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L'estructura del pressupost del Parlament de Catalunya s'ordena:22 )

a ) Per centres gestors i per centres de cost.

b ) Per ingressos, despeses i inversions.

c ) Per capítols i programes.

L’òrgan superior de l’Administració parlamentària és:23 )

a )  El president del Parlament.

b ) El secretari general.

c ) La Mesa del Parlament.

Els procediments administratius:24 )

a ) Sempre s'inicien a solꞏlicitud de l'interessat.

b ) Sempre s'inicien d'ofici.

c ) S'inicien sempre d'ofici o a solꞏlicitud de l'interessat.

Quin càrrec és preceptiu en un grup parlamentari del Parlament de Catalunya?25 )

a ) President.

b ) Secretari.

c ) Portaveu.

En el Parlament de Catalunya les sessions extraordinàries es poden produir:26 )

a ) Respecte al Ple i les comissions.

b ) Només respecte al Ple.

c ) Només respecte a les comissions.

El conseller primer:27 )

a ) És una figura facultativa.

b ) Ha d’existir sempre.

c ) Ha d’existir si no es nomena un conseller de la presidència.

Els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya han d’estar formats per:28 )

a ) Un nombre de diputats que sigui igual o inferior a 5 membres, excepte el Grup 
Mixt que ha de tenir com a mínim 4 diputats.

b ) Un mínim de 5 membres de la mateixa circumscripció.

c ) Un mínim de 5 membres, encara que hagin estat elegits per circumscripcions 
diferents.

Qui fixa l’estatut del personal que depèn del Parlament de Catalunya?29 )

a ) El Parlament mateix.

b ) El Departament de la Presidència.

c ) El Govern.
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D’acord amb la Llei 39/2015, de l'1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, sempre que per llei o en el dret de la 
Unió Europea no s’expressi un altre còmput, es consideren dies hàbils:

30 )

a ) Tots els dies de l’any, llevat dels diumenges i els declarats festius.

b ) Tots els dies de l’any, llevat dels dissabtes, els diumenges i els declarats festius.

c ) Tots els dies de l’any.

L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost del Parlament de Catalunya 
correspon:

31 )

a ) A l'Oïdoria de Comptes i la Comissió d'Afers Econòmics.

b ) Al Departament de Gestió Econòmica.

c ) A l'Oïdoria de Comptes, seguint instruccions de la Mesa, en coordinació amb el 
secretari general.

En el Parlament de Catalunya, la iniciativa legislativa correspon:32 )

a ) Al Govern, als grups parlamentaris, als membres del Parlament, als òrgans 
polítics representatius de les demarcacions supramunicipals, als ciutadans i als 
municipis en els termes establerts per la legislació vigent.

b ) Al Govern, als grups parlamentaris, als òrgans polítics representatius de les 
demarcacions supramunicipals, als ens estatutaris, als ciutadans i als municipis en 
els termes establerts per la legislació vigent.

c ) Al Govern, als grups parlamentaris, al president del Parlament, als òrgans polítics 
representatius de les demarcacions supramunicipals, i als municipis en els termes 
establerts per la legislació vigent.

Els actes administratius s'han de produir per escrit:33 )

a ) Excepte que la seva naturalesa exigeixi o permeti una altra forma més adequada 
d'expressió i constància.

b ) Sempre, i s'han d'ajustar al procediment establert.

c ) En qualsevol cas, ja que no hi ha cap altra forma d'expressar la voluntat de l'òrgan 
administratiu.

En el Parlament de Catalunya, a qui correspon fer públic el resultat de les 
votacions?

34 )

a ) Al president del Parlament o de la comissió.

b ) Al secretari general o al lletrat que assisteix a una comissió.

c ) Al secretari corresponent.

A qui correspon la potestat reglamentària?35 )

a ) Al Govern.

b ) Al president de la Generalitat.

c ) Al president de la Generalitat i als consellers.
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Els sistemes ordinaris de provisió de llocs de treball reservats als funcionaris del 
Parlament de Catalunya són:

36 )

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

b ) El concurs i la lliure designació.

c ) El concurs i l'adscripció provisional.

Un cop expirat el mandat parlamentari o un cop dissolta la legislatura, i mentre 
no es constitueix el nou Parlament de Catalunya, quina de les següents funcions 
correspon a la Diputació Permanent?

37 )

a ) Convocar el Ple del Parlament per acord de la majoria absoluta dels seus 
membres.

b ) Autoritzar, a petició del Govern, per la majoria absoluta dels seus membres, 
suplements de crèdit o crèdits extraordinaris, per raó d’urgència i de necessitat 
justificada, si ho exigeix la conservació de l’ordre, una calamitat pública o una 
necessitat financera urgent d’una altra naturalesa.

c ) Delegar en el Govern l’aprovació de decrets legislatius.

Posen fi al procediment administratiu:38 )

a ) La resolució i la renúncia i qualsevol altre mecanisme que determini 
l'Administració pública.

b ) La resolució, el desistiment i la renúncia al dret únicament.

c ) La resolució, el desistiment i la renúncia al dret i la declaració de caducitat.

En el Parlament de Catalunya, el nombre de membres de les comissions:39 )

a ) És fixat per la Junta de Portaveus.

b ) És determinat per la Mesa del Parlament d’acord amb la Junta de Portaveus.

c ) És establert en el Reglament del Parlament.

El dret d’accés a la informació parlamentària comprèn:40 )

a ) La documentació que el Parlament té guardada i degudament classificada com a 
conseqüència de l’exercici de les seves funcions.

b ) La documentació que pot localitzar el Parlament i que està arxivada.

c ) La documentació generada pel Parlament i la que té com a conseqüència de 
l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li han de subministrar el Govern, 
les administracions, altres institucions i terceres persones en compliment de les 
lleis.

El Parlament pot exigir la responsabilitat política al president de la Generalitat:41 )

a ) Per mitjà de la moció de censura i de la qüestió de confiança.

b ) Únicament per mitjà de la moció de censura.

c ) Per mitjà de la moció de censura i de la qüestió de confiança i d’una moció de 
censura presentada per mitjà d’una proposta de resolució en el si d’un debat de 
política general.
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Quan un procediment administratiu es tramita d’urgència, els terminis 
establerts per al procediment ordinari es redueixen:

42 )

a ) Els terminis són els mateixos per al procediment ordinari que per al procediment 
d’urgència.

b ) De dies hàbils a dies naturals.

c ) A la meitat dels establerts per al procediment ordinari.

El Govern cessa:43 )

a ) Només quan es produeix el decés del president de la Generalitat.

b ) Sempre que cessa el president de la Generalitat.

c ) Només quan cessa el president de la Generalitat a causa de l’aprovació d’una 
moció de censura o una qüestió de confiança.

D’acord amb l’article 173 del Reglament del Parlament de Catalunya poden 
comparèixer a les comissions per a tenir una sessió informativa:

44 )

a ) Els representants de les entitats socials i econòmiques més representatives.

b ) Els membres del Govern assistits de càrrecs, funcionaris i personal del Govern

c ) Els membres del Govern i els mitjans de comunicació.

En relació amb la instrucció d'un procediment administratiu:45 )

a ) Els interessats abans del tancament del procediment i sempre que ho necessitin, 
poden adduir alꞏlegacions i aportar documents o altres elements de judici.

b ) Els interessats, en qualsevol moment del procediment, poden adduir alꞏlegacions 
i aportar documents o altres elements de judici.

c ) Els interessats, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit 
d’audiència, poden adduir alꞏlegacions i aportar documents o altres elements de 
judici.

Els documents presentats presencialment davant els registres de les 
administracions públiques:

46 )

a ) Shan de guardar en el format que determini l'interessat.

b ) S'han de digitalitzar.

c ) S'han d'arxivar i guardar en format paper, tal com s'han lliurat.

Per a facilitar la promoció interna del personal, en cada convocatòria de 
processos selectius del Parlament de Catalunya s'han de reservar:

47 )

a ) Del 20% al 50% de les places convocades.

b ) Del 20% al 60% de les places convocades.

c ) Del 10% al 30% de les places convocades.

D'acord amb els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, l'Administració parlamentària és formada per:

48 )

a ) Els diputats, la Mesa del Parlament i el personal al servei del Parlament.

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

c ) Unitats administratives jeràrquicament ordenades.
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Segons l’Estatut d’autonomia de Catalunya, no poden ser objecte de decret llei :49 )

a ) La reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, les matèries que són objecte 
de desenvolupament bàsic, la regulació i el desenvolupament dels drets 
reconeguts per l’Estatut i per la Carta dels drets i deures dels ciutadans de 
Catalunya, la regulació dels contractes de subministrament i de serveis i el 
pressupost de la Generalitat.

b ) Únicament la reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i el pressupost de la 
Generalitat.

c ) La reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, les matèries que són objecte 
de desenvolupament bàsic, la regulació i el desenvolupament dels drets 
reconeguts per l’Estatut i per la Carta dels drets i deures dels ciutadans de 
Catalunya i el pressupost de la Generalitat.

El president de la Generalitat pot dissoldre el Parlament:50 )

a ) Un cop ha transcorregut un any des de la darrera dissolució anticipada, i sempre 
que no hi hagi en tràmit una moció de censura.

b ) A partir de l'endemà de la constitució del Parlament, sempre que no hi hagi en 
tràmit una moció de censura.

c ) A partir de l'endemà de la constitució del Parlament.

Qui té la més alta representació de la Generalitat?51 )

a ) El president del Parlament de Catalunya.

b ) El Parlament.

c ) El president de la Generalitat.

La ponència en el procediment legislatiu té la funció de:52 )

a ) Redactar un informe a la vista del projecte o proposició de llei i de les esmenes 
presentades per tal que la comissió elabori el dictamen corresponent.

b ) Redactar un informe de suggeriments i observacions generals sobre les esmenes 
presentades pels grups parlamentaris i les observacions de les organitzacions i els 
grups socials en el tràmit d’audiència.

c ) Redactar un informe a la vista del projecte o proposició de llei i l’opinió del 
ponent relator, que és qui coordina els treballs de la ponència.

La Mesa de la Diputació Permanent es compon:53 )

a ) D’un president, d’un vicepresident i d’un secretari.

b ) D’un president, de dos vicepresidents i de dos secretaris.

c ) D’un president, de quatre vicepresidents i de dos secretaris.

Correspon dirigir la gestió del Registre General del Parlament:54 )

a ) A la Direcció de Gestió Parlamentària.

b ) A la Direcció de Govern Interior.

c ) A la Secretaria General.
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En el Parlament de Catalunya, s'entén que hi ha majoria absoluta;55 )

a ) Si s'expressen en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el 
nombre resultant de dividir per dos el total dels membres de ple dret del 
Parlament.

b ) Si s'expressen en el mateix sentit un nombre de vots que correspongui a la quarta 
part  més un del total dels membres de ple dret del Parlament.

c ) Si els vots positius superen els negatius, sense comptar-hi les abstencions, els 
vots en blanc i els nuls.

Són òrgans consultius del Govern:56 )

a ) El Consell de Garanties Estatutàries.

b ) La Comissió Jurídica Assessora i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

c ) La Comissió Jurídica Assessora i el Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya.

Les notificacions per mitjans electrònics s’entenen practicades en el moment:57 )

a ) En què han transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la 
notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.

b ) En què la notificació és enviada per l'òrgan que ha dictat la resolució.

c ) En què es produeixi l'accés al seu contingut.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat l’any 2006 estableix que el 
Parlament es compon de:

58 )

a ) Un mínim de 100 diputats i un màxim de 150.

b ) 135 diputats.

c ) No conté cap especificació sobre el nombre de diputats.

Els lletrats del Parlament de Catalunya depenen orgànicament i funcionalment:59 )

a ) De la Mesa del Parlament.

b ) Del secretari general.

c ) Del lletrat major.

Els projectes i les proposicions de llei els admet a tràmit:60 )

a ) La Mesa del Parlament amb la conformitat prèvia del Govern, si considera que la 
iniciativa pot implicar un augment de crèdit o una disminució d’ingressos.

b ) La Mesa  del Parlament, una vegada escoltada la Junta de Portaveus, amb la  
consulta prèvia del Govern.

c ) La Mesa del Parlament, una vegada escoltada la Junta de Portaveus.
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PREGUNTES DE RESERVA 

 

 

61 ) El personal al servei del Parlament ha d’actuar d'acord amb els principis: 
 

a )  D'igualtat, mèrit i capacitat. 
 

b )  D'eficàcia, honradesa i promoció de l’entorn cultural i mediambiental. 

c )  De llibertat, igualtat i pluralisme. 

62 ) L’ingrés a la funció pública parlamentària es fa per mitjà dels procediments: 
 

a )  De concurs general, concurs específic i lliure designació. 

b )  D’oposició, concurs oposició i lliure designació. 

c )  D’oposició, concurs oposició i concurs. 
 

63 ) Identifiqueu, d'entre les següents opcions, un acte administratiu: 
 

a )  El reconeixement d'un trienni a un funcionari. 
 

b )  Una disposició administrativa de caràcter general. 

c )  Un recurs administratiu. 

64 ) El Govern necessita la delegació prèvia atorgada pel Parlament per aprovar: 
 

a )  Decrets llei. 

b )  Decrets. 

c )  Decrets legislatius 
 

65 ) D'acord amb la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, el Govern es compon: 

a )  Del president de la Generalitat, del conseller primer i dels consellers. 
 

b )  Del president de la Generalitat, del conseller primer o el vicepresident, si s'escau, i 
dels consellers. 

 

c )  Del president de la Generalitat i dels diputats. 
 

66 ) Quines funcions corresponen al president de la Generalitat com a representant 
ordinari de l'Estat? 

a )  Signar els convenis i els acords de cooperació amb les comunitats autònomes. 
 

b )  Promulgar, en nom del rei o reina, les lleis, els decrets legislatius i els decrets llei 
de Catalunya i ordenar-ne la publicació. 

 

c )  Mantenir les relacions amb altres institucions de l'Estat i les seves 
administracions públiques. 
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