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PROVA DE CONEIXEMENTS DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 19 PLACES DE 
PERSONAL FUNCIONARI DE L’ESCALA DE GESTIÓ, GRUP A, SUBGRUP A2, PEL SISTEMA DE 
CONCURS-OPOSICIÓ, EN TORN DE PROMOCIÓ INTERNA (REFERÈNCIA CONVOCATÒRIA PF-
CO-02/20)  

PRIMERA PART DE LA PROVA 

Prova tipus test amb full de resposta, hi ha 40 preguntes, amb un valor total de 5 punts. 

Només una resposta és la correcta. 

Cada resposta correcta suma 0,125 punts. 

Cada resposta incorrecta resta un terç del valor de la pregunta. 

Les respostes en blanc no descompten res. 

 

Instruccions per emplenar el full de respostes: 

• S'ha d'utilitzar un bolígraf blau o negre. 
• No emplenar el requadre de dades personals. 
• On diu DNI cal marcar 5 ceros i desprès el codi de tres xifres que us hem facilitat a 

l'entrada. 
• Per a respondre les preguntes, seguint el número indicat a cadascuna, s'ha de marcar 

exactament el requadre amb la resposta que considerin correcta a la fila superior. En 
el full de resposta s'indica com s'ha de marcar la resposta i com NO s'ha de marcar, ja 
que seria incorrecte. 

• En cas d'equivocació al marcar la resposta, cal marcar a la fila de sota de l'errada la 
mateixa resposta equivocada. D'aquesta manera s’anul·la aquesta resposta. Després 
marcar la resposta correcta a la fila superior. Si es marquen només dues caselles de la 
primera fila, no s'entén quina és la resposta correcta i l'examen no es corregirà. 

 

              Exemple

Columna 

DNI 

Tipus d’examen       

Full núm. 

Respostes  

 

Marques 

No posar el DNI. Posar 5 zeros i les tres xifres del codi que se us ha 
facilitat. 

En blanc 

En blanc                                                                                                                          
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PREGUNTES: 

 

1.   Estan obligats a  relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions 
públiques per la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys: 

a. Tots els ciutadans. 
b. Tots els majors de 16 anys emancipats. 
c. Tots els majors de 18 anys. 
d. Els empleats de les administracions públiques pels tràmits i actuacions que realitzin amb 

elles per raó de la seva condició d’empleat públic, en la forma que es determini 
reglamentàriament per cada Administració. 

 
2. De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que: 

a. Són naturals. 
b. Són hàbils i s’exclouen del còmput els diumenges i els declarats festius. 
c. Són hàbils i s’exclouen del còmput els dissabtes, diumenges i els declarats festius. 
d. Són hàbils i només s’exclouen del còmput els diumenges. 

 
 

3. Posen fi a la via administrativa i seran impugnables directament davant la jurisdicció  
contenciosa administrativa: 

 
a. Les resolucions del degà. 
b. Els acords del Consell Social. 
c. Els acords del Consell de Departament i els acords del Consell d’Institut. 
d. Els acords de les comissions avaluadores. 

 
4. De conformitat amb l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, tota notificació s’haurà de cursar dins 
del termini de: 

 
a. 10 dies a partir de la data en què s’hagi dictat l’acte. 
b. 1 mes a partir de la data en què s’hagi dictat l’acte. 
c. 15 dies a partir de la data en què s’hagi dictat l’acte. 
d. L’article només estableix que “en el termini més breu possible” 

 
5. De cada sessió que celebri l’òrgan col·legiat n’ha d’estendre acta el secretari, que ha 
d’especificar necessàriament: 

 
a. els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha 

celebrat. 
b. els assistents, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha celebrat, els punts 

principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats. 
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c. l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha celebrat, els 
punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats. 

d. els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha 
celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords 
adoptats. 
 

6. D’acord amb l’article 49 la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, els convenis: 

 
a. Han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a cinc anys, llevat que 

normativament es prevegi un termini superior. 
b. Han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quatre anys, llevat 

que normativament es prevegi un termini superior. 
c.  Poden tenir una durada indefinida, si les parts ho acorden unànimement. 
d. Cap de les respostes anteriors és correcta. 

 

7.    Per la vàlida constitució d’un òrgan col·legiat cal: 

a. La presència de tots els seus membres. 
b. La presència de la meitat dels seus membres, més el president. 
c. La presència de la meitat dels seus membres, més el president i el secretari. 
d. La presència de la meitat més un dels seus membres, més el president i el secretari. 

 
 

8.  Quin d’aquests procediments que s’esmenten a continuació, no formen part del 
procediment ordinari de tramitació d’un expedient de contractació, segons la Llei de 
Contractes del Sector Públic? 

 
a. El procediment obert simplificat i obert simplificat abreujat 
b. El procediment amb negociació 
c. El procediment obert no SARHA  
d. El procediment restringit  

 
 

9.     Quina d’aquestes afirmacions és correcta, pel que fa als contractes del sector públic, 
regulats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic? 

 
a. En la tramitació d’emergència no cal expedient de contractació  
b. En la tramitació d’urgència no cal expedient de contractació  
c. La tramitació d’emergència requereix que hi hagi una necessitat inajornable o raons   

d'interès públic.  
d. La tramitació d’urgència es pot realitzar en els supòsits d’esdeveniments catastròfics, 

perill greu o defensa nacional 
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10.     Entre els drets que es reconeixen a la persona interessada en matèria de protecció 
de dades figuren: 

 
a. El dret de la persona a donar el consentiment per qualsevol tractament de les seves 

dades. 
b. Els drets d’accés, de rectificació, de supressió i d’anonimització. 
c. Els drets de rectificació, de supressió, de limitació del tractament i d’oposició al 

tractament. 
d. Els drets a la confidencialitat i al secret professional. 

 

11.     En efectuar un tràmit davant la Universitat la persona interessada: 
 

a. Té dret a no aportar cap document o dada. 
b. Té dret a no aportar documents o dades elaborats per qualsevol altra administració. 
c. Té dret a no aportar documents o dades elaborats per qualsevol altra administració,   

sempre i quan existeixi un conveni de col·laboració entre ambdues administracions. 
d. Té dret a no aportar cap document o dada en el moment d’iniciar el procediment però 

sí que ho haurà de fer abans de la resolució. 

 
12.    Com a criteri general, quan s’hagi de publicar un acte administratiu i en el document 
figurin dades de la persona interessada, la publicació es farà: 

 
a. Fent constar només nom, cognoms i DNI complet. 
b. Fent constar només les inicials i DNI complet. 
c. Fent constar només nom, cognoms i quatre xifres del DNI. 
d. Utilitzant dades que no identifiquin directament la persona interessada, com un   

número d’expedient, CSV o número de registre d’entrada. 
 

13.    Els formularis que permeten obtenir dades han d’incorporar o fer visible com a 
mínim aquesta informació: 

a. Les referències de la unitat o àrea de la Universitat que tractarà les dades. 
b. El temps que es conservaran les dades i les referències del procediment que es seguirà. 
c. Que la Universitat és responsable del tractament, la finalitat a les que els destinarà i els 

drets que es tenen. 
d. Les referències de les empreses externes que podran tractar les dades 

 

14.   En referència al pressupost a la UdG, quina d’aquestes afirmacions és correcte? 
a. El Consell Social, a proposta de Gerència, aprova el pressupost de la UdG. 
b. El Consell de Govern és l’òrgan competent per aprovar el pressupost. 
c. Gerència formula i presenta l’avantprojecte del pressupost al Consell de Govern. 
d. El Consell social aprova l’avantprojecte del pressupost i l’eleva al Consell de Govern. 

 
15.    Pel que fa a les transferències de crèdit: 

 
a. No hi ha cap límit en les transferències de crèdit, sempre i quan s’argumenti la seva 

necessitat. 
b. No es poden fer transferències de crèdit de capítol 6 a capítol 2, excepte que siguin 

acordades pel Consell Social i tinguin la conformitat de la Generalitat de Catalunya. 
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c. No es poden fer transferències de crèdit de capítol 2 a capítol 6, excepte que siguin 
acordades pel Consell Social i tinguin la conformitat de la Generalitat de Catalunya. 

d. Cap de les respostes anteriors és correcta. 
 

 
16.   Els comptes anuals contenen: 

 
a. El balanç i el compte de resultat econòmic-patrimonial. 
b. El balanç, el compte de resultat econòmic-patrimonial i l’estat de canvis en el patrimoni. 
c. El balanç, el compte de resultat econòmic-patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni, 

l’estat de fluxes d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. 
d. El balanç, el compte de resultat econòmic-patrimonial, l’estat de fluxes d’efectiu, l’estat 

de liquidació del pressupost i la memòria. 
 

17.   En els processos de selecció de personal funcionari, la relació de mèrits que es 
valoren generalment són: 

a. la formació dels candidats. 
b. l’experiència dels candidats. 
c. la capacitat provada. 
d. a i b són correctes. 

 

18.    D'acord amb el que contempla l'article 14 del 6è Conveni Col·lectiu del PAS laboral 
de les Universitats públiques catalanes, el proveïment de vacants de personal laboral es 
farà d'acord amb l'ordre següent:  

a. Trasllat i reincorporació d'excedències, i promoció interna. 
b. Promoció interna i nou ingrés.  
c. Trasllat i reincorporació d’excedències, promoció interna i nou ingrés. 
d. Nou ingrés i trasllat. 

 
19.   Quina conseqüència tindria, segons el TREBEP, el fet que un funcionari públic induís 
a un altre a realitzar un acte constitutiu de falta disciplinària? 

a. Que el funcionari inductor resultaria sancionat per la comissió d’una falta lleu. 
b. Que seria sancionat per la comissió d’una falta molt greu. 
c. Que el funcionari  inductor tindria la mateixa responsabilitat disciplinària que el 

funcionari que comet l’acte constitutiu de la falta. 
d. La inducció es sanciona amb una advertència. 

 

20.   Quins conceptes integren, única i exclusivament, les retribucions bàsiques dels 
funcionaris, d’acord amb l’article 23 del TREBEP? 

a. El sou i els triennis. 
b. El sou i les pagues extraordinàries. 
c. Els triennis i el complement de destí. 
d. El sou, els triennis i les pagues extraordinàries. 
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21.   La figura de Profesor Contractado Doctor que estableix la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, modificada per la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, és 
l’equivalent a quina figura establerta en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya. 

 
a. Professor Lector 
b. Professor Agregat 
c. Catedràtic i Professor Agregat 
d. Professor Associat 

 
 

22.  Per ser admès als processos selectius  de professorat Lector un dels requisits és: 
 

a. Només ser doctor. 
b. No cal ser doctor però si que s’ha de disposar de l’acreditació corresponent emesa 

únicament d’AQU. 
c. Esta acreditat per l’AQU o per l’ANECA. 
d. Totes les respostes anteriors són correctes. 

 
 

23.    Segons la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, les retribucions 
bàsiques del personal docent i investigador contractat a temps complet són: 

 
a. Sou base,  Pagues extraordinàries, Complement de lloc de treball, Complement de 

categoria (el qual es pot estructurar en diferents nivells retributius), Complement 
funcional per càrrecs acadèmics o per responsabilitats de gestió (només pel període 
en què s’exerceixen les dites responsabilitats), Complement per mèrits docents i de 
recerca. 

b. Sou base,  Complement de lloc de treball, Complement de categoria (el qual es pot 
estructurar en diferents nivells retributius), Complement funcional per càrrecs 
acadèmics o per responsabilitats de gestió (només pel període en què s’exerceixen 
les dites responsabilitats), Complement per mèrits docents i de recerca. 

c. Sou base,  Complement de lloc de treball, Complement de categoria (el qual es pot 
estructurar en diferents nivells retributius), Complement per mèrits docents i de 
recerca. 

d. Cap de les respostes anteriors són correctes. 

 
 

24.      Son conceptes obligatoris de matrícula acadèmica els següents: 
 

a. Preu públic dels crèdits matriculats i taxes de gestió d'expedient acadèmic. 
b. Serveis docents i administratius en línia i servei d'esports. 
c. Preu públic dels crèdits matriculats i servei d'esports. 
d. Les respostes a, b i c són certes. 
 

 
 25.    Per poder-te matricular a la UdG en un màster universitari cal: 

 
a. Estar en possessió d'un títol universitari oficial de grau, llicenciatura, enginyeria o 

arquitectura. 
b. Haver legalitzat el títol universitari d'accés en cas d'estudiants estrangers. 
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c. Haver formalitzat la preinscripció presencial al centre. 
d. Haver pagat la taxa de 30,21€ en concepte de reserva de plaça. 

 

 
26.       El Suplement Europeu del Títol (SET): 

 
a. Substitueix el títol acadèmic en l'àmbit universitari internacional 
b. Complementa el títol acadèmic en l'àmbit universitari europeu 
c. El document internacional que permet accedir als estudiants en universitats europees 
d. Les respostes a, b i c són certes 

 

 
27.      La unitat estructural bàsica de la recerca de la Universitat de Girona: 

 
a. Es el grup de recerca de la UdG. 
b. Es el grup de recerca consolidat de la UdG. 
c. Es el grup de recerca del departament o Institut de recerca de la UdG. 
d. Totes les respostes són correctes. 

 
 

28.      Son fases d'un projecte de recerca i transferència: 
 

a. La convocatòria, el pressupost i la justificació. 
b. La sol·licitud, l'avaluació i la justificació. 
c. El pressupost, l'execució i el tancament. 
d. La sol·licitud, l'execució i l'auditoria. 

 

 
29.       L’avaluació del professorat permanent és: 

a. Voluntària.  
b. Voluntària excepte el professorat nou, on és obligatòria. 
c. Voluntària excepte el professorat amb mals resultats a les enquestes de 

docència, on és obligatòria. 
d. Obligatòria per a tot el professorat. 

 

30.       La composició de la Comissió de Qualitat de la UdG inclou: 

a. Professorat 
b. Professorat i PAS 
c. Professorat, PAS i estudiants 
d. Professorat, PAS, estudiants i titulats 

 

31.      Les fases del cicle de Deming, PDCA o de la millora continua són: 

a. Programar-Definir-Combinar-Analitzar. 
b. Planificar-Desenvolupar-Comprovar-Actuar. 
c. Preparar-Desenvolupar-Controlar-Ajustar. 
d. Preparar-Fer-Comprovar-Millorar. 
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32.     Què és una newsletter institucional? 

a. Una pàgina web d’ús intern. 
b. Un butlletí electrònic al qual et pots subscriure.  
c. Un correu electrònic per a tota la comunitat. 
d. Un recull de notificacions corporatives. 

 

33.      Què és la comunicació implícita?  

a. Allò que parla de nosaltres quan comuniquem.  
b. La nostra identitat digital.  
c. La nostra marca institucional. 
d. El logotip de la UdG. 

 
 

34.     El conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes a totes les fases de 
l’activitat de la UdG amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball, 
s’entendrà com:  

a. Danys derivats del treball. 
b. Prevenció. 
c. Condicions de treball. 
d. Risc laboral. 

 
 

35.     Són  principis de l’acció preventiva (Llei 31/1995): 

a. Adaptar la feina a la persona. 
b. Combatre els riscos en el seu origen. 
c. Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
d. Totes les respostes anteriors són certes. 

 

36.     En cas d’accident l’ordre d’actuació immediatament després de l’accident és: 

a. Protegir, avisar i socórrer. 
b. Socórrer, avisar i protegir. 
c. Avisar, socórrer i protegir. 
d. Socórrer, avisar i documentar. 

 

37.     L’eliminació de la documentació pública  

a. Requereix d’un procediment d’autorització i aquesta s’ha de fer conformement 
amb les taules d’avaluació i accés documental (TAAD) 

b. És una potestat pròpia de cada administració pública de conformitat amb la Llei 
d’arxius i documents de Catalunya 

c. És una facultat exclusiva de l’arxiu de cada organisme públic en aplicació de les 
taules d’avaluació i accés documental (TAAD) 

d. Requereix només de la conformitat de l’òrgan, servei o unitat administrativa 
productora o tramitadora i de l’Arxiu 
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38.        Què s’entén per signatura electrònica 

a. Conjunt de dades en format electrònic relacionades o no amb el contingut signat i 
que s’utilitzen per signar 

b. Qualsevol sistema de signatura que garanteixi la integritat de les dades signades 
c. És un sinònim de la signatura digital 
d. Qualsevol tipus de signatura que utilitza certificats digitals 
 

39.        La signatura electrònica avançada garanteix: 

a. La identitat del signant 
b. La integritat del contingut signat 
c. La identitat del signant i la integritat del contingut signat 
d. La identitat del signant, la integritat del contingut signat i la data de la signatura 

 

40.       L’ Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 

a. Estableix la política i els requisits de seguretat en els processos administratius 
tractats per mitjans electrònics 

b. Transposa les directrius del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) del 
Parlament Europeu 

c. Reglamenta els drets dels ciutadans  quan s’adrecen a la administració mitjans 
electrònics 

d.     No és certa cap de les anteriors 



Pregunta Resposta correcta

1 D

2 C

3 B

4 A

5 D

6 B

7 C

8 B

9 A

10 C

11 B

12 C

13 C

14 C

15 B

16 C

17 D

18 C

19 C

20 A

21 C

22 C

23 A

24 A

25 A

26 B

27 A

28 B

29 A

30 D

31 B

32 B

33 A

34 B

35 D

36 A

37 A

38 A

39 C

40 A

Prova de coneixements del procés selectiu per a la provisió de 19 places de personal funcionari de 
l'escala de gestió, grup A, subgrup A2, pel sistema de concurs-oposició, en torn de promoció interna 
(referència convocatòria PF-CO-02/20)

Primera part de la prova
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