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1. Quin recurs administratiu es pot interposar amb caràcter potestatiu prèviament a interposar 

el recurs contenciós administratiu, i quin és l’òrgan competent per resoldre’l? 
El recurs de reposició. L’òrgan competent per resoldre’l és el mateix que ha dictat l’acte 
impugnat. 

 
2. En quin termini s’entendrà refusada una notificació administrativa practicada per mitjans 

electrònics, sense que s’hagi accedit al seu contingut? 
10 dies naturals Art. 43.2 Llei39/2015 

 
3. Indica si és certa o falsa la següent afirmació i raona la resposta (en cas de que el raonament 

no sigui correcte es considerarà invàlida): 

“Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l’adquisició l’arrendament financer 
o l’arrendament, amb o sense opció de compra, de béns mobles i immobles.” 
Els béns immobles no poden ser objecte de contracte de subministrament. 

 
4. Els empleats de les Administracions Públiques, quan actuen en la seva condició d’empleat 

públic, tenen el dret o l’obligació de relacionar-se electrònicament? 
Obligació.  Art. 14.2.e de la Llei 3/2015 

 
5. Quin tipus de funcionari tindrà dret al gaudi d’una excedència voluntària per interès particular 

i durant quant de temps haurà d’haver prestat serveis efectius en qualsevol administració 
pública? 
Funcionari de carrera. 5 anys 

 
6. En un Consell Comarcal a quin òrgan correspon modificar el pressupost? 

Al Ple. 14.2.e Decret Legislatiu 4/2003 
 

7. Què s’entén per expedient administratiu? (article 70.1 Llei 39/2015) 
S’entén per expedient administratiu, el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen 
d’antecedent i fonament a la resolució administrativa, així ́ com les diligències encaminades a 
executar-la. 

 
8. S’ha de registrar en el registre del Consell Comarcal un document destinat al Ministeri de 

Foment? (art. 16.4 Llei 39/2015) 
Sí, qualsevol document destinat a qualsevol altra administració. 

 
9. El dret d’accés a la informació pública que s’estableix amb caràcter general a la Llei 19/2014, 

del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’aplica als 
procediments en tràmit? (DA 1a.1 Llei 19/2014 i art. 13,d) Llei 39/2015) 
No, només es tractaria d’expedients conclosos. Només tenen accés a expedients en tràmit els 
interessats als documents dels procediments tal com determina la legislació sobre règim jurídic i 
procediment administratiu (Llei 39/2015). 

 
10. Què són els documents administratius? (article 26.1 Llei 39/2015) 

Aquells que emeten les administracions públiques per escrit per mitjans electrònics, llevat que la 
seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d’expressió́ i constància. 

 
Pregunta de reserva: 
11. Enumera totes les entitats que formen part de l’organització territorial de l’Estat? 

Municipis, províncies i Comunitats Autònomes. 


