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PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES LLEI 39/2015 

1. La Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i la Llei 40/2015 de règim jurídic 
del sector públic estableixen que: 

Art. 2.c)  
Llei 39/2015 

a) Les universitats públiques es regiran per la seva normativa 
específica i, supletòriament, per les previsions d’aquestes 
lleis. 

b) A les universitats públiques els hi són plena i directament 
aplicables les dues lleis. 

c) A les universitats públiques només els hi serà d’aplicació el 
procediment administratiu comú però no el règim jurídic del 
sector públic. 

d) Les universitats públiques es regiran per les normes dictades 
per la Generalitat de Catalunya i, supletòriament, per les 
previsions d’aquestes lleis.  

 

2.  Estan obligats a relacionar-se electrònicament amb les 
Administracions Públiques: 

Art. 14  
Llei 39/2015 

a) Les persones jurídiques. Les entitats sense personalitat 
jurídica. Qui exerceixi una activitat professional per la qual es 
requereixi col·legiació obligatòria. 

b) Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-
se electrònicament. 

c) Els empleats de les Administracions Públiques en la seva 
condició d’empleat públic. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

 

3. Llevat dels procediments en què una norma amb rang de llei 
estableixi una altra cosa, en els procediments que s’hagin 
iniciat a petició de part, el venciment del termini màxim 
sense haver-se notificat la seva resolució expressa: 

Art. 24.1  
Llei 39/2015 

a) Permetrà iniciar l’expedient de responsabilitat patrimonial. 
b) Legitima a l’interessat per entendre estimada la seva petició 

per silenci administratiu. 
c) Obligarà a iniciar de nou el procediment amb apercebiment 

del funcionari causant. 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

 

4. Es considera còpia autèntica d’un document públic 
administratiu o privat: 

Art. 27.2  
Llei 39/2015 

a) La realitzada, qualsevol que en sigui el seu suport, pels 
òrgans competents de les administracions públiques en les 
que quedi garantida la identitat de l’òrgan que ha realitzat la 
còpia i el seu contingut. 

b) Només aquelles que hagin entrat pel Registre General. 
c) Qualsevol còpia del document presentat pels interessats. 
d) El que consti en escriptura pública per mitjà de protocol 

notarial. 
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5. Sempre que una llei o en el Dret de la Unió Europea no 
s’expressi un altre còmput, quan els terminis s’assenyalin 
per dies, s’entén que aquests són: 

Art. 30.2  
Llei 39/2015 

a) Inhàbils, incloent al còmput només els dissabtes, els 
diumenges i els declarats festius. 

b) Hàbils, excloent del còmput els dissabtes, els diumenges i els 
declarats festius. 

c) Inhàbils, incloent al còmput només els diumenges i els festius. 
d) Hàbils, incloent al còmput els dissabtes, els diumenges i els 

declarats festius. 
 

6. Els terminis expressats en dies es comptaran: 

Art. 30.3  
Llei 39/2015 

a) Des del moment que es va dictar l’acte o resolució. 
b) Des del moment que es va dictar l’acte o resolució o des del 

dia en què es produeixi l’estimació o la desestimació per 
silenci administratiu. 

c) A partir del dia següent a aquell en que tingui lloc la notificació 
o publicació de l’acte o des del dia següent a aquell en què 
es produeixi l’estimació o la desestimació per silenci 
administratiu. 

d) Des del mateix moment que consti a l’avís de recepció. 

 

7. Els actes de les administracions públiques subjectes a dret 
administratiu es presumiran vàlids i produiran efectes: 

Art. 39.1  
Llei 39/2015 

a) Des del mateix dia en què es notifica la resolució. 
b) Des de la data en què es dictin, llevat que en ells es disposi 

una altra cosa. 
c) Des del dia en què es publiquin. 
d) A partir del moment que l’interessat es doni per assabentat. 
 

8. Els actes administratius s’han de notificar: 

Art. 40.2  
Llei 39/2015 

a) En el termini de dos mesos des de la data en què l’acte hagi 
estat dictat. 

b) En el termini de 30 dies des de la data en que l’acte hagi estat 
dictat. 

c) En el termini de 10 dies des de la data en què l’acte hagi estat 
dictat. 

d) No hi ha un termini concret per les notificacions dels actes. 
 

9. Les notificacions hauran de contenir: 

Art. 40.2  
Llei 39/2015 

a) El text íntegre de la resolució amb indicació de si posa fi o no 
a la via administrativa. 

b) L’expressió dels recursos que procedeixin en via 
administrativa i judicial. 

c) L’òrgan davant el qual s’hagin de presentar i el termini per 
interposar-los. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 
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  10. S’entén per compareixença en la seu electrònica: 

Art. 43.1  
Llei 39/2015 

a) L’accés per l’interessat o el seu representant degudament 
identificat al contingut de la notificació. 

b) L’accés de l’interessat al portal de l’Administració. 
c) La recepció d’un correu electrònic de l’Administració amb el 

contingut de la notificació. 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 
 

11. Les notificacions per mitjans electrònics s’entendran 
practicades: 

Art. 43.2  
Llei 39/2015 

a) Quan l’administrat rebi la resolució que es pretén notificar al 
seu correu electrònic. 

b) Quan el representant de la persona interessada rebi 
fefaentment la resolució. 

c) En el moment en què es produeixi l’accés al seu contingut. 
d) En el moment en què l’interessat o el seu representant signin 

la seva recepció. 
 

12. El procediment s’iniciarà d’ofici: 

Art. 58  
Llei 39/2015 

a) Per acord de l’òrgan competent, per pròpia iniciativa o com a 
conseqüència d’ordre superior, a petició raonada d’altres 
òrgans o per denúncia. 

b) Només per acord de l’òrgan competent. 
c) Només per pròpia iniciativa i per denúncia. 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 
 

13. Posen fi al procediment: 

Art. 84  
Llei 39/2015 

a) La resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es 
fonamenta la sol·licitud. 

b) La resolució favorable i la desfavorable. 
c) La interposició d’un recurs contenciós administratiu. 
d) L’exercici d’accions de millor dret per part de tercers. 
 

14. Les resolucions contindran: 

Art. 88.3  
Llei 39/2015 

a) Només cal que contingui la decisió que s’ha pres i els 
fonaments de dret. 

b) La decisió, els recursos que contra la mateixa procedeixin, 
l’òrgan davant el qual s’han de presentar i el termini per 
interposar-los. 

c) La decisió i els recursos que procedeixin; l’interessat ha de 
saber en tot cas l’òrgan davant el qual s’ha d’interposar i els 
terminis per interposar-los. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 
 

15. La interposició del recurs haurà d’expressar: 

Art. 115.1  
Llei 39/2015 

a) Nom i cognoms del recurrent, i la seva identificació personal. 
b) L’acte que es pretén recórrer i la raó de la seva impugnació. 
c) Lloc, data i signatura, així com l’òrgan, centre o unitat 

administrativa a la qual es dirigeix. 
d) Totes les respostes anteriors són correctes. 
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RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC LLEI 40/2015 

16.  Les resolucions administratives que s’adoptin per 
delegació: 

Art. 9.4  
Llei 40/2015 

a) Indicaran expressament aquesta circumstància i es 
consideren dictades per l’òrgan delegant. 

b) Indicaran expressament aquesta circumstància i es 
consideren dictades per l’òrgan al que s’han delegat. 

c) No cal que indiquin aquesta circumstància i es consideren 
dictades per l’òrgan delegant. 

d) No cal que indiquin aquesta circumstància i es consideren 
dictades per l’òrgan al que s’han delegat. 

 

17. Un òrgan que exerceix competències delegades: 

Art. 12.1  
Llei 40/2015 

a) Pot delegar la signatura. 
b) Només pot delegar la signatura si ho preveu una norma amb 

rang de llei. 
c) No pot delegar la signatura. 
d) Només pot delegar la signatura en persones o càrrecs del 

mateix nivell orgànic. 
 

18. En les resolucions i els actes que es dictin mitjançant 
suplència: 

Art. 13.4  
Llei 40/2015 

a) No és necessari especificar el titular de l’òrgan perquè ja 
consta a la publicació de la suplència. 

b) Es farà constar aquesta circumstància i s’especificarà el 
titular de l’òrgan en la suplència del qual s’adopten i qui 
efectivament està exercint la suplència. 

c) Només cal indicar la persona que efectivament està exercint 
la suplència. 

d) Al no alterar la competència, no cal especificar el titular de 
l’òrgan suplert ni la persona que està exercint la suplència. 

 

19. En el supòsit que l’interessat en el procediment 
administratiu sigui familiar de segon grau de l’òrgan que ha 
de resoldre el procediment: 

Art. 23.1 b)  
Llei 40/2015 

a) No es produeix causa d’abstenció. 
b) Només es produeix causa d’abstenció si l’òrgan que ha de 

resoldre té interès directe en l’assumpte. 
c) Es produeix una causa d’abstenció per relació de 

consanguinitat o afinitat. 
d) Es produirà una causa d’abstenció llevat que ho convalidi el 

superior immediat. 
 

20. Són causa de resolució dels convenis: 

Art. 51.2  
Llei 40/2015 

a) El transcurs del termini de vigència sense haver-se acordat la 
seva pròrroga. 

b) L’acord unànime de tots els signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits 

per algun dels seus signants. 
d) Totes les respostes anteriors són correctes. 
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

21. L’objecte de la Llei 3/2018 és: 

Art. 1 a)  
Llei 3/2018 
PDPGDD 

a) Adaptar l’ordenament jurídic al Reglament (UE) 2016/679  
relatiu a la protecció de les persones físiques en el que 
respecta al tractament de les seves dades personals i a la 
lliure circulació de les dades. 

b) Regular la protecció de les dades de les persones jurídiques 
i la seva lliure circulació. 

c) Constituir el marc de referència de la protecció de dades amb 
independència de la normativa de la Unió Europea. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 
 

22. Estan subjectes al deure de confidencialitat: 

Art. 5.1  
Llei 3/2018 
PDPGDD 

a) Els responsables de les dades. 

b) Els encarregats de les dades. 

c) Les persones que intervinguin en qualsevol fase del 

tractament. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

 

23. S’entén per consentiment de l’afectat: 

Art. 6.1  
Llei 3/2018 
PDPGDD 

a) Tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i 
inequívoca per la qual aquest accepta el tractament de dades 
personal que li concerneix. 

b) Només la manifestació de voluntat de l’interessat expressada 
en document dotat amb fe pública notarial. 

c) Qualsevol que faci l’interessat davant el funcionari públic al 
Registre General de l’ens. 

d) La que faci qualsevol persona vinculada amb l’interessat per 
parentiu de fins a segon grau de consanguinitat i fins a quart 
d’afinitat. 

 

24. En l’exercici del dret de rectificació: 

Art. 14  
Llei 3/2018 
PDPGDD 

a) No es pot exercir en les dades que gestiona una universitat 
pública, pel fet de tractar-se d’una administració pública. 

b) L’afectat ha d’indicar en la seva sol·licitud a quines dades es 
refereix i quina correcció s’hi ha de fer. 

c) Es pot exercir si prèviament s’ha exercit el dret de supressió, 
sense que aquest hagi estat derivat del dret d’oposició. 

d) No ha estat reconegut a la Llei orgànica de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i 
per tant, no es pot exercir a Espanya. 
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25. En relació al Dret a l’Educació digital: 

Art. 83.3  
Llei 3/2018 
PDPGDD 

a) No és responsabilitat del sistema educatiu garantir la plena 
inserció de l’alumnat en la societat digital. L’aprenentatge dels 
mitjans digitals no té perquè ser respectuós amb la dignitat 
humana, i no ha de garantir la intimitat personal i familiar i la 
protecció de dades personals. 

b) Els plans d’estudi dels títols universitaris, en especial els que 
habilitin per a l’exercici professional en la formació de 
l’alumnat, han de garantir la formació en l’ús i la seguretat dels 
mitjans digitals i en la garantia dels drets fonamentals a 
Internet.  

c) Són els pares o mares, i no el professorat, els que han de 
rebre les competències digitals i la formació necessària per a 
l’ensenyament i la transmissió dels valors i els drets digitals. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 
 

 
 
 
 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

26. La normativa sobre prevenció de riscos laborals està 
constituïda per: 

Art. 2 pàg 4 
PPUPC 

a) La Llei 31/1995 i les seves disposicions de desplegament o 
complementàries.  

b) La Llei 13/1995, el Reial decret 1795/2010 i reglaments 
posteriors que el despleguen. 

c) La Resolució de 7 de novembre de 2011, per la qual es dóna 
publicitat a l’Acord del Ple del Consell d’Universitat i altres 
acords posteriors. 

d) Els Reials decrets legislatius 31/1995 i, posteriorment, el 
39/1997, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut de 
prevenció. 
 

27. El Pla de prevenció de riscos laborals persegueix un únic 
objectiu estratègic, que és essencialment: 

Art. 4 pàg 13 
PPUPC 

a) Integrar la prevenció de riscos laborals en l’estructura 

organitzativa, així com en el conjunt de les activitats que s’hi 

desenvolupen. 

b) Definir les competències de cada persona que forma part de 

la comunitat universitària. 

c) Capacitar totes les persones de la comunitat universitària 

perquè puguin desenvolupar correctament les competències 

assignades en matèria de prevenció. 

d) Programar i executar les actuacions que s’han de dur a terme 

quant a prevenció de riscos laborals. 



 

 

Pàgina 8 de 27 

 

28. Segons el Pla de prevenció de la UPC “Garantir una correcta 
vigilància i promoció de la salut pel benestar de les 
persones” i “Promoure la participació i consulta de la 
comunitat universitària en la millora contínua de les 
condicions de treball” són: 

Art. 6.1 Pàg 22 
PPUPC 

a) Objectius de la política de prevenció i àmbit d’aplicació del Pla 

de prevenció. 

b) Principis de la política de prevenció. 

c) Compromisos de la política de prevenció. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

29. A quin d’aquests col·lectius no els hi aplica la llei de 
prevenció de riscos laborals? 

Art. 3 Pàg 12 
PPUPC 

a) Empreses externes. 

b) PAS (Personal d’Administració i Serveis) i PDI (Personal 

Docent i Investigador). 

c) Estudiants. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta, ja que els hi aplica 

a tots. 

30. El Comitè de Seguretat i Salut: 

Art. 6.2 Pàg 23 
PPUPC 

a) És un òrgan de consulta i participació, format pels delegats i 

delegades de prevenció d’una banda i el rector o rectora i els 

seus representants de l’altra.  

b) És un òrgan de representació, format pels delegats i 

delegades de prevenció d’una banda i el rector o rectora i els 

seus representants de l’altra. 

c) És un òrgan de direcció, format per membres de sindicats i la 

Gerència de la universitat. 

d) És un òrgan de govern, format per membres designats 

exclusivament per la Gerència de la universitat. 

 
 
 
 
 

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA 

31. La Constitució garanteix només: 

Art. 9.3 
Constitució 

a) El principi de legalitat i el de jerarquia normativa i publicitat de 

les normes. 

b) La irretroactivitat de les disposicions sancionadores no 

favorables o restrictives de drets individuals  i la seguretat 

jurídica. 

c) La responsabilitat i la interdicció de l’arbitrarietat dels poders 

públics. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 
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32. Es reconeix, en els termes que la llei estableixi: 

Art. 27 
Constitució 

a) La capacitat per implantar noves universitats amb autorització 

de la Unió Europea, a proposta de les comunitats autònomes. 

b) L’autonomia de les Universitats. 

c) La singularitat de les universitats d’acord amb la seva 

capacitat jurídica i financera. 

d) La concentració de les universitats en municipis i comunitats 

autònomes. 

33. Es consideren principis rectors de la política social i 
econòmica, en benefici de l’interès general: 

Art. 44.2 
Constitució 

a) El dret a la vida i a la integritat física dels ciutadans. 

b) L’Autonomia de les universitats públiques. 

c) La promoció per part dels poders públics de la ciència i la 

investigació científica i tècnica. 

d) L’ensenyament universitari orientat al desenvolupament del 

teixit productiu. 

34. Són lleis orgàniques: 

Art. 81.1 
Constitució 

a) Les relatives al desenvolupament dels drets fonamentals i de 

les llibertats públiques. 

b) Les que aprovin els Estatuts d’Autonomia i el règim electoral 

general.  

c) Les previstes per la Constitució. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

35. L’Administració Pública serveix amb objectivitat els 
interessos generals i actua d’acord amb els principis: 

Art. 103.1 
Constitució 

a) De qualitat en l’atenció als usuaris i de conformitat amb els 

reglaments de funcionament intern. 

b) D’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i 

coordinació, amb submissió plena a la Llei i al Dret. 

c) D’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

d) Acordats per les Assemblees legislatives de les Comunitats 

Autònomes. 
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ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA 

36. Els poders públics: 

Art. 44 
Estatut AC 

a) Han de garantir la qualitat del sistema d’ensenyament i han 

d’impulsar una formació humana, científica i tècnica i han de 

promoure el coneixement suficient d’una tercera llengua en 

finalitzar l’ensenyament obligatori. 

b) Han de fomentar la investigació i la recerca científica de 

qualitat, la creativitat artística i la conservació i la difusió del 

patrimoni cultural de Catalunya. 

c) Han de promoure i han d’impulsar la implicació i la participació 

de la família en l’educació dels fills i filles, en el marc de la 

comunitat educativa, i han de facilitar i promoure l’accés a les 

activitats d’educació en el lleure. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

37. La competència exclusiva sobre el règim estatutari del 
personal al servei de les administracions públiques 
catalanes correspon: 

Art. 136 
Estatut AC 

a) A la Generalitat de Catalunya en coordinació amb la Direcció 

General de la Funció Pública de l’Estat. 

b) A la Generalitat de Catalunya. 

c) A les Diputacions i a la Generalitat de Catalunya. 

d) A cada entitat del Sector Públic Català. 

38. Correspon a la Generalitat de Catalunya les competències: 

Art. 155 
Estatut AC 

a) Executiva en matèria de propietat intel·lectual i exclusiva en 

matèria de propietat industrial 

b) Exclusiva en matèria de propietat intel·lectual i executiva en 

matèria de propietat industrial. 

c) Executives en matèries de propietat intel·lectual i de propietat 

industrial. 

d) Exclusives en matèries de propietat intel·lectual i de propietat 

industrial. 

39. La competència exclusiva de la Generalitat en matèria de 
recerca científica i tècnica inclou en tot cas: 

Art. 158 
Estatut AC 

a) La difusió de la ciència i la transferència de resultats. 

b) L’establiment de línies pròpies de recerca i el seguiment, el 

control i l’avaluació dels projectes. 

c) L’organització, el règim de funcionament, el control, el 

seguiment i l’acreditació dels centres i les estructures situats 

a Catalunya.  

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 
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40. Correspon a la Generalitat, en matèria d’ensenyament 
universitari, sens perjudici de l’autonomia universitària, la 
competència exclusiva sobre: 

Art. 172.1 
Estatut AC 

a) Les decisions de creació d’universitats públiques i 

l’autorització de les privades. 

b) La programació i la coordinació del sistema universitari 

català. 

c) L’aprovació dels estatuts de les universitats públiques i de les 

normes d’organització i funcionament de les universitats 

privades. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓ UNIVERSITÀRIA: LLEI ORGÀNICA D’UNIVERSITATS, LLEI 

D’UNIVERSITATS DE CATALUNYA I LLEI DE LA CIÈNCIA 

41. Són funcions de les universitats, entre d’altres: 

Art. 1.2 
LOMLOU 

a) L’exclusivitat en la creació, supressió i desenvolupament de 

la ciència, de la tècnica i de la cultura.  

b) La difusió, la valorització i la transferència del coneixement al 

servei de la cultura, de la qualitat de la vida i del 

desenvolupament econòmic. 

c) La preparació per a l’exercici de totes les activitats 

professionals. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

42. Els estatuts de les universitats públiques establiran, com a 
mínim, els següents òrgans col·legiats: 

Art. 13 
LOMLOU 

a) Consell de Direcció, Comissió d’apel·lacions, Consell de 

Gerència i Consell Social. 

b) Consell Social, Consell de Govern, Claustre Universitari, 

Juntes d’Escola i Facultat i Consells de Departament. 

c) Consell de Direcció, Consell de Govern, Escola de Doctorat, 

Claustre Universitari. 

d) Els òrgans col·legiats de Govern, no s’estableixen als estatuts 

de les universitats sinó a la Llei 40/2015. 
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43. El Consell de Govern com a òrgan de govern de la universitat 
estableix: 

Art. 15.1 
LOMLOU 

a) Les línies estratègiques i programàtiques, així com les 

directrius i procediments per a la seva aplicació , en els àmbits 

d’organització dels ensenyaments, la recerca i els recursos 

humans i econòmics.  

b) Les línies d’actuació del consell de direcció i de les juntes 

d’escola i facultat. 

c) L’estratègia, la tàctica i l’operativa dels diferents òrgans, 

serveis i unitats. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

44. Al Gerent o a la Gerent li correspon la gestió dels serveis 
administratius i econòmics de la universitat i serà: 

Art. 23 
LOMLOU 

a) Proposat i nomenat pel Consell Social, a proposta del Rector. 

b) Proposat i nomenat pel Rector d’acord amb el Consell Social, 

atenent a criteris de competència professional i experiència. 

c) Proposat i nomenat pel Rector, d’acord amb el Consell de 

Direcció, atenent a criteris de competència professional i 

experiència. 

d) Nomenat pel Rector, amb el vist-i plau del Govern de la 

Comunitat Autònoma. 

45. La proposta de mesures per impulsar la col·laboració entre 
universitats i empresa correspon: 

Art. 27 bis 
LOMLOU 

a) Als Rectors de les universitats. 

b) Al President del Consell Social. 

c) A la Conferència General de Política Universitària. 

d) Al Consell de Coordinació Universitària. 

46. La universitat ha de ser compensada (per cada contracte per 
a portar a terme treballs de recerca, tècnics o artístics): 

Art. 27  
LUC 

a) Per la dedicació del personal de la universitat al 

desenvolupament del contracte. 

b) Amb un import acordat sobre l’explotació dels seus resultats. 

c) Per tots els costos, directes o indirectes, que siguin 

atribuïbles a cada contracte.  

d) Pels costos directes i indirectes que s’atribueixin a cada 

contracte i pel benefici industrial i despeses de gestió. 

47. Correspon al Consell Social proposar al departament 
competent en matèria d’universitats, previ informe del 
consell de govern: 

Art. 88  
LUC 

a) La implantació o supressió d’ensenyaments conduents a 

l’obtenció de títols universitaris oficials. 

b) La contractació de professors i investigadors d’excel·lència 

internacional. 

c) La creació de centres de recerca adscrits a la universitat. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 
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48. La finalitat dels convenis de col·laboració són per a la 
realització conjunta de les activitats següents: 

Art. 34.1  
Ll. Ciència 

a) Projectes i actuacions de recerca científica, desenvolupament 

i innovació. Creació o finançament de centres, instituts, 

consorcis o unitats de investigació, i infraestructures 

científiques. 

b) Finançament de projectes cientificotècnics singulars. 

Formació de personal científic i tècnic. Divulgació científica i 

tecnològica. 

c) Ús compartit d’immobles, d’instal·lacions i de mitjans  

materials per al desenvolupament d’activitats de recerca 

científica, desenvolupament i innovació. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

49. La transmissió  dels drets sobre els resultats  dels convenis 
de recerca i transferència de resultats: 

Art. 34.2  
Ll. Ciència 

a) S’haurà de fer amb una contraprestació que es correspongui 

amb el seu valor de mercat. 

b) Es podrà determinar lliurement entre les parts. 

c) S’haurà d’incorporar al preu un increment del 20% de 

despeses d’administració i benefici industrial. 

d) Es podrà determinar una contraprestació inferior al preu de 

mercat, per tractar-se d’un ens públic. 

50. Les Universitats públiques podran crear centres 
d’investigació a l’estranger, amb subjecció: 

Art. 39.5  
Ll. Ciència 

a) A la Llei de Contractes del Sector Públic. 

b) A la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats. 

c) A la Llei 39/2015, de Règim Jurídic. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

ESTATUTS UPC 

51. L’acord sobre creació, modificació i supressió de centres  
docents i d’instituts universitaris de recerca correspon al: 

Art. 25.1 Estatuts a) Consell de Govern, amb l’informe previ favorable del Consell 

Social. 

b) Departament de la Generalitat competent en matèria 

d’universitats.  

c) Claustre universitari. 

d) Rector, prèvia aprovació del Claustre Universitari. 

52. L’aprovació dels reglaments de les unitats acadèmiques 
correspon: 

Art. 26.2 Estatuts a) A la mateixa unitat acadèmica en primer lloc i, posteriorment, 

al Claustre Universitari. 

b) Al Claustre Universitari, a proposta del Consell de Direcció. 

c) Al Consell de Govern. 

d) Al Consell de Direcció, a proposta del Rector. 
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53. La relació de la Universitat Politècnica de Catalunya amb 
cada una de les entitats del Grup UPC es regula, llevat que 
se n’acordi un altre procediment, mitjançant: 

Art. 45 Estatuts a) Un contracte programa. 
b) Un conveni, que ha d’aprovar el Consell Social. 
c) Un contracte laboral. 

d) Un document constitutiu, elevat a escriptura pública, signat 

per Rector o Rectora, i amb l’aprovació del Consell de Govern 

i del Consell Social. 

 

54. Els estudiants són: 

Art. 64  Estatuts a) Membres nats del Claustre Universitari, fins a un màxim de 

67 representants. 

b) Membres nats del Consell de Direcció, fins a un màxim de 76 

representants. 

c) Membres electius del Claustre Universitari, fins a un màxim 

de 67 representants. 

d) Membres electius del Consell de Direcció, fins a un màxim de 

67 representants. 

 

55. El rector o la rectora s’elegeix: 

Art. 69.1 Estatuts a) Entre tot el personal docent i investigador de la universitat, en 

actiu i que presten serveis a la universitat. 

b) Entre catedràtics i catedràtiques d’universitat, en actiu i que 

presten serveis a la universitat. 

c) Entre tot el personal doctor de la universitat, mitjançant 

elecció directa i per sufragi universal lliure i secret. 

d) Entre professors titulars d’universitat doctors, mitjançant 

elecció directa i per sufragi universal lliure i secret. 
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PERSONAL AL SERVEI DE LA UNIVERSITAT 

56. És personal acadèmic de les universitats públiques l’integrat 
per: 

Art. 42 LUC a) El professorat dels cossos docents universitaris només. 

b) El professorat contractat i els investigadors propis i vinculats. 

c) El professorat dels cossos docents universitaris. 

d) La b) i la c) són respostes correctes. 

 

57. L’accés a la universitat en la figura contractual de 
professorat contractat doctor amb caràcter permanent es 
pot fer en les categories següents: 

Art. 46 LUC a) Catedràtic o catedràtica o professor o professora 
col·laborador. 

b) Catedràtic o catedràtica o professor o professora agregat. 
c) Professor o professora agregat o professor o professora 

col·laborador. 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

 

58. El professorat contractat en règim de dedicació a temps 
parcial, amb caràcter temporal i en règim laboral, entre els 
especialistes de reconeguda competència que acreditin 
exercir llur activitat professional fora de la universitat, per a 
desenvolupar tasques docents a la universitat és: 

Art. 50 LUC a) Professorat lector. 
b) Professorat associat. 
c) Professorat col·laborador. 
d) Professorat visitant. 

 

59. Els empleats públics es classifiquen en: 

Art. 8  
RDL 5/2015 
TREBEP 

a) Els funcionaris de carrera i funcionaris interins exclusivament. 
b) El personal laboral eventual exclusivament, els funcionaris de 

carrera i els funcionaris interins. 
c) Els funcionaris de carrera de cossos generals i especials i el 

personal laboral fix. 
d) Els funcionaris de carrera, els funcionaris interins, tot el 

personal laboral i el personal eventual. 

 

60. Els qui, en virtut de contracte de treball formalitzat per escrit, 
en qualsevol de les modalitats de contractació de personal 
que preveu la legislació laboral, presten serveis retribuïts per 
les administracions públiques són: 

Art. 11.1  
RDL 5/2015 
TREBEP 

a) Personal laboral. 

b) Personal eventual. 

c) Personal temporal. 

d) Funcionaris de carrera. 
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61. Referent a les retribucions dels funcionaris: 

Art. 22  
RDL 5/2015 
TREBEP 

a) Les retribucions bàsiques són les que retribueixen al 

funcionari segons l’adscripció del seu cos o escala a un 

determinat subgrup o grup de classificació professional, en el 

supòsit que aquest no tingui subgrup, i per la seva antiguitat 

en aquest i les retribucions complementàries són les que 

retribueixen les característiques dels llocs de treball, la 

carrera professional o l’acompliment, el rendiment o els 

resultats assolits pel funcionari. 

b) Les retribucions complementàries són les que retribueixen al 

funcionari segons l’adscripció del seu cos o escala a un 

determinat subgrup o grup de classificació professional, en el 

supòsit que aquest no tingui subgrup, i per la seva antiguitat 

en aquest i les retribucions bàsiques són les que retribueixen 

les característiques dels llocs de treball, la carrera 

professional o l’acompliment, el rendiment o els resultats 

assolits pel funcionari. 

c) Les retribucions bàsiques, que fixa la Llei de pressupostos 

generals de l’Estat, han d’estar integrades únicament i 

exclusivament per el sou assignat a cada subgrup o grup de 

classificació professional, en el supòsit que aquest no tingui 

subgrup, i els triennis. 

d) La a) i la c) són respostes correctes. 

62. La quantia i l’estructura de les retribucions complementàries 
dels funcionaris les han d’establir les lleis corresponents de 
cada Administració pública atenent, entre d’altres, els 
factors següents: 

Art. 24  
RDL 5/2015 
TREBEP 

a) El sou, els triennis i l’especial dificultat tècnica, 

responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible per a 

l’acompliment de determinats llocs de treball o les condicions 

en què s’exerceix el treball. 

b) La progressió assolida pel funcionari dins del sistema de 

carrera administrativa i l’especial dificultat tècnica, 

responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible per a 

l’acompliment de determinats llocs de treball o les condicions 

en què s’exerceix el treball. 

c) Els serveis extraordinaris prestats dins de la jornada normal 

de treball i el grau d’interès, l’iniciativa o l’esforç amb què el 

funcionari fa la seva feina i el rendiment o els resultats 

obtinguts. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

  

  
 
 
 
 
 



 

 

Pàgina 17 de 27 

 

  

63. La negociació col·lectiva de condicions de treball dels 
funcionaris públics està subjecta als principis de: 

Art. 33  
RDL 5/2015 
TREBEP 

a) Legalitat, cobertura pressupostària, obligatorietat, bona fe 

negocial, publicitat i transparència. 

b) Llibertat de pactes, igualtat, condició més beneficiosa. 

c) No superació dels llindars de despesa d’exercicis anteriors. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

64. Els empleats públics han d’exercir amb diligència les 
tasques que tinguin assignades i vetllar pels interessos 
generals amb subjecció i observança de la Constitució i de 
la resta de l’ordenament jurídic, i han d’actuar d’acord amb 
els principis següents: 

Art. 52  
RDL 5/2015 
TREBEP 

a) Objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, 

imparcialitat, confidencialitat. 

b) Igualtat, mèrit i capacitat, i publicitat. 

c) Dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, 

austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de 

l’entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre 

dones i homes. 

d) La a) i la c) són respostes correctes. 

65. El contracte de treball s’extingeix per: 

Art. 49 
RDL 2/2015 
TRLET 

a) Voluntat del treballador, fonamentada en un incompliment 

contractual de l’empresari i per acomiadament del treballador.  

b) Acord mutu de les parts i per les causes consignades com a 

vàlides en el contracte, independentment de quines siguin 

aquestes. 

c) Causes objectives legalment procedents i per jubilació del 

treballador. 

d) La a) i la c) són respostes correctes. 

 
 
 

GESTIÓ ACADÈMICA 

66. La proposta de disseny i creació d’un ensenyament és 
competència de: 

Art. 3.3 
RD 1393/2007  
Guia AQU 
elaboració i 
verificació 
propostes de 
titulacions pàg 6 

a) La Generalitat de Catalunya. 

b) La pròpia Universitat, que ha de crear i proposar els 

ensenyaments i títols a impartir. 

c) El Consell Social, que ha d’elaborar la proposta i proposar 

l’estudi que es vol impartir al vicerrector corresponent per a la 

seva aprovació al Consell de Govern. 

d) L’AQU, que decideix quin títol s’ha d’impartir i l’adjudica a una 

Universitat en concret. 
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67. Les tarifes i els preus dels estudis propis de les universitats 
públiques els fixen: 

Decret 152/2019 
Web SGA Decret 
Preus Públics Art. 
1.3 pàg 2 

a) El Consell de Govern. 

b) El Ministeri d’Educació. 

c) El Consell Social. 

d) El Consell de Govern i la Generalitat de Catalunya. 

68. La durada màxima dels estudis de doctorat, des de 
l’admissió al programa fins a la presentació de la tesi és de: 

Art. 3.2. 
RD 99/2011 

a) Tres anys, si és a temps complet, ampliable un any més. 

b) Cinc anys, si és a temps parcial, ampliable a dos anys més. 

c) Excepcionalment, els terminis anteriors es podran ampliar 

fins a un any més. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

69. Els preus públics i drets dels ensenyaments universitaris 
oficials impartits per les universitats públiques seran fixats 
per: 

Art. 7 
RD 1393/2007 

a) El Consejo de Universidades. 

b) La Generalitat de Catalunya. 

c) El Consell Social. 

d) La Conferència General de Política Universitària. 

70. Tindrà com a efecte la consideració inicial de títol acreditat 
si: 

Art. 26.2 
RD 1393/2007 

a) La titulació es presenta a l’AQU, i aquesta ha emès el seu 

informe. 

b) El Consejo de Universidades ha emès la resolució definitiva. 

c) La titulació està inscrita al RUCT. 

d) El Rector ordena la seva publicació al DOGC, amb l’aprovació 

prèvia del Consell de Govern. 

71. Serà motiu d’extinció d’un títol oficial: 

Art. 27 bis 
RD 1393/2007 

a) Que no s’hagi renovat l’acreditació. 

b) Que el Consejo de Universidades hagi emès una resolució 

estimatòria. 

c) Que hagin transcorregut tres anys des de la seva implantació. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

72. Les matèries del pla d’estudis que constitueixen la proposta 
en un títol de Graduat són: 

Annex 1 
RD 1393/2007 

a) Formació bàsica i obligatòries. 

b) Optatives i pràctiques externes. 

c) Obligatòries, optatives i TFG. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 
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73. Són fases del procés d’acreditació: 

Guia AQU 
elaboració i 
verificació 
propostes de 
titulacions  
punt 2.2. pàg 8 

a) Planificació de la programació universitària i presentació de 

la sol·licitud de verificació. 

b) Revisió i acceptació de la sol·licitud, avaluació de la proposta 

i emissió de l’informe previ. 

c) Presentació d’al·legacions, avaluació de les al·legacions, 

emissió de l’informe definitiu i resolució de verificació. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

74. Els aspectes a valorar per verificar una nova proposta de 
titulació universitària oficial de grau o màster són: 

Guia AQU 
elaboració i 
verificació 
propostes de 
titulacions  
punt 3. pàg 11 

a) Descripció del context del títol i del procediment utilitzat i la 

seva avaluació. 

b) Revisió i acceptació de la sol·licitud, avaluació de la proposta 

i emissió de l’informe, que ha de ser favorable. 

c) Resultats de l’avaluació respecte dels estàndards. 

d) Justificació, competències, planificació de la titulació, 

personal acadèmic i recursos, i resultats previstos entre 

d’altres. 

75. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya és: 

Art. 137.2 
LUC 

a) El principal instrument per a la promoció i l’avaluació de la 
qualitat. 

b) El principal instrument per a la verificació, el seguiment, la 
modificació i l’acreditació de les titulacions universitàries. 

c) El principal instrument per a la certificació de la implantació 
de sistemes de garantia interna de la qualitat. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 
 

 
 
 
 

GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

76. Pel que respecta als crèdits pressupostaris i a la 
classificació econòmica: 

Art. 2 
Pressupost UPC 

a) Les beques concedides als estudiants es comptabilitzen al 

capítol 2n. 

b) Les compres d’equips informàtics inventariables es 

comptabilitzen al capítol 3r. 

c) Les factures que han de cobrar pels seus serveis advocats i 

pèrits es comptabilitzen al capítol 1r. 

d) Les compres de béns corrents i serveis es comptabilitzen al 

capítol 2n. 
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77. Pel que respecta als crèdits pressupostaris i a la 
classificació econòmica, els preus públics de matrícula es 
registren al: 

Art. 2 
Pressupost UPC 

a) Capítol 3 d’Ingressos. 

b) Capítol 4 d’Ingressos. 

c) Grup 6 del compte d’explotació. 

d) La a) i la c) són respostes correctes. 

78. La totalitat de la Tresoreria de la UPC la constitueixen: 

Art. 36 
Pressupost UPC 

a) Únicament, el conjunt de comptes corrents oberts a les 

entitats financeres, exceptuant els comptes de recaptacions. 

b) El conjunt de recursos financers, ja siguin diners, valors o 

crèdits, tant per operacions pressupostàries com 

extrapressupostàries. 

c) El conjunt de comptes bancaris excloent els comptes de 

crèdit. 

d) Les operacions extrapressupostàries. 

79. L’execució de les despeses contra crèdits del pressupost de 
la UPC s’ha de dur a terme mitjançant les fases ordenades 
que estableix la legislació vigent: 

Art. 11 
Pressupost UPC 

a) Autorització i disposició exclusivament. 

b) Reconeixement de l’obligació, autorització i disposició. 

c) Autorització, disposició i execució del pagament. 

d) Autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i 

ordenació del pagament i, finalment, execució del pagament. 

80. Els saldos disponibles en el moment del tancament de 
l’exercici, dels crèdits definitius de cada concepte 
pressupostari, i que no estan compromesos per al 
compliment d’obligacions reconegudes són: 

Art. 6 
Pressupost UPC 

a) Romanents especials. 

b) Romanents de crèdit. 

c) Romanent de tresoreria. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

81. A l’efecte del seguiment i control comptable, les despeses 
que s’executen es codifiquen d’acord amb els criteris: 

Art. 12 
Pressupost UPC 

a) Classificació econòmica (segons la naturalesa patrimonial de 

la despesa) i codificació per centre de cost. 

b) Codificació per centres gestors (segons la unitat d’imputació 

de la despesa) i codificació per centre de cost. 

c) Codificació patrimonial, segons sigui genèrica o específica. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

82. Les fases de gestió dels ingressos són: 

Art. 26 
Pressupost UPC 

a) Previst, Liquidat i Recaptat. 

b) Sol·licitud, Autorització i Reconeixement. 

c) Sol·licitud, Liquidació i Recaptació. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 
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83. L’objecte de la Llei 9/2017 és regular la contractació del 
sector públic amb la finalitat de garantir que s’ajusta als 
principis de: 

Art. 1.1 
Llei 9/2017 

a) Llibertat d’accés a les licitacions. 

b) Publicitat i transparència dels procediments. 

c) No discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

84. Els procediments ordinaris que s’han d’utilitzar en 
l’adjudicació dels contractes són: 

Art. 131.2 
Llei 9/2017 

a) El procediment obert i el procediment restringit.  

b) El procediment obert per exclusivitat. 

c) El procediment obert harmonitzat (SARAH). 

d) El procediment restringit. 

85. En l’expedient de contractació dels contractes menors s’ha 
de justificar: 

Art. 118.3 
Llei 9/2017 

a) Motivació de la necessitat del contracte 

b) Justificació que no s’està alterant l’objecte del contracte 

c) Justificació que el contractista no ha subscrit més contractes 

que, individualment o conjuntament, superin els llindars 

establerts. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓ DE LA RECERCA I TRANSFERÈNCIA DELS RESULTATS DE LA 

RECERCA 

86. D’acord amb la Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la 
Innovació i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic: 

Llei Ciència 
Llei RJSP 

a) És d’aplicació als convenis de recerca el dret privat i suposen 

una contraprestació de serveis. 

b) És d’aplicació als contractes de recerca el dret privat i 

suposen una contraprestació de serveis. 

c) És d’aplicació als contractes de recerca el dret administratiu i 

suposen una contraprestació de serveis.  

d) És d’aplicació als convenis de recerca el dret privat i suposen 

una col·laboració per a l’assoliment d’una finalitat comuna. 
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87. Són característiques dels contractes de recerca: 

Llei Ciència 
 

a) La contraprestació de serveis; que els subjectes contractats 

poden ser entitats públiques, privades i persones; només els 

pot signar el representant legal de la institució; sempre 

sotmesos al dret privat. 

b) La contraprestació de serveis; que els subjectes contractats 

poden ser entitats públiques, privades i persones; només els 

pot signar el representant legal de la institució; sotmesos al 

dret privat (art. 36 Llei de la Ciència) excepte quan el 

contractant sigui entitat pública (sotmès a la Llei de contractes 

del sector Públic). 

c) La contraprestació de serveis; que els subjectes contractats 

poden ser entitats públiques, privades i persones; els pot 

signar qualsevol responsable de grup de recerca; sempre 

sotmesos al dret privat. 

d) La col·laboració per l’assoliment de finalitat comuna entre les 

parts; que els subjectes contractats poden ser entitats 

públiques, privades i persones; només els pot signar el 

representant legal de la institució; sotmesos al dret privat (art. 

36 Llei de la Ciència) excepte quan el contractant sigui entitat 

pública (sotmès a la Llei de contractes del sector Públic). 

88. Són característiques dels convenis: 

Llei RJSP a) Els acords amb efectes jurídics adoptats exclusivament entre 

administracions públiques, en base a una actuació amb un fi 

comú entre les parts, de caràcter voluntari i on les parts 

actuen amb igualtat de condicions. 

b) Els acords amb efectes jurídics que són adoptats entre 

administracions públiques, organismes públics i entitats de 

dret públic, vinculats o dependents o les Universitats 

públiques entre sí o amb subjectes de dret privat, en què cada 

part té objectius propis i diferents de l’altra part, de caràcter 

voluntari i on les parts actuen amb igualtat de condicions. 

c) Els acords amb efectes jurídics que són adoptats entre 

administracions públiques, organismes públics i entitats de 

dret públic, vinculats o dependents o les Universitats 

públiques entre sí o amb subjectes de dret privat, en base a 

una actuació amb un fi comú entre les parts, de caràcter 

obligatori i on les parts actuen en igualtat de condicions. 

d) Els acords amb efectes jurídics que són adoptats entre 

administracions públiques, organismes públics i entitats de 

dret públic, vinculats o dependents o les Universitats 

públiques entre sí o amb subjectes de dret privat, en base a 

una actuació amb un fi comú entre les parts, de caràcter 

voluntari i on les parts actuen amb igualtat de condicions. 

  
 
 



 

 

Pàgina 23 de 27 

 

  

89. La Universitat Politècnica de Catalunya és: 

Art.1 
Estatuts 

a) Una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i 

patrimoni propis, que du a terme el servei públic de l’educació 

superior a través de la recerca, la docència i l’estudi, 

prioritàriament en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i la 

ciència. 

b) Una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i 

patrimoni propis, que du a terme el servei públic de l’educació 

superior a través de la docència i l’estudi, prioritàriament en 

els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i la ciència. 

c) Una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i 

patrimoni propis, que du a terme el servei públic de l’educació 

superior a través de la docència i l’estudi, prioritàriament en 

els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i la ciència, essent la 

recerca una activitat secundària per a l’assoliment dels seus 

objectius. 

d) Una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i 

patrimoni propis, que du a terme el servei públic de l’educació 

superior a través de la recerca, la transferència de 

coneixement i tecnologia, la docència i l’estudi, prioritàriament 

en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i la ciència. 

90. D’acord amb els Estatuts UPC, en relació a la recerca: 

Art. 137 i 138 
Estatuts 

a) Sense perjudici de la recerca individual lliure, a la Universitat 

la recerca en equip es fa, principalment,  mitjançant els grups 

de recerca, l’aprovació dels quals es fa a través de 

l’acreditació de grups SGR de la Generalitat de Catalunya. 

b) A la Universitat la recerca en equip es fa, principalment,  

mitjançant els grups de recerca, l’aprovació dels quals es fa 

al Consell Social de la Universitat. 

c) Sense perjudici de la recerca individual lliure, a la Universitat 

la recerca en equip es fa, exclusivament,  mitjançant els grups 

de recerca, l’aprovació dels quals es fa al Consell de Govern. 

d) Sense perjudici de la recerca individual lliure, a la Universitat 

la recerca en equip es fa, principalment, mitjançant els grups 

de recerca, l’aprovació dels quals es fa al Consell de Govern. 
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91. S’entén per subvenció als efectes de la llei de subvencions, 
tota disposició dinerària realitzada per qualsevol dels 
subjectes de l’art. 3 de la llei, a favor de persones públiques 
o privades i que compleixi els següents requisits: 

Art. 2 
Llei Subvencions 

a) Que el lliurament es faci amb contraprestació directa entre els 

beneficiaris i subjecta al compliment d’un objectiu concret. 

b) Que el lliurament es faci amb contraprestació directa entre els 

beneficiaris i sense subjecció al compliment d’un objectiu 

concret. 

c) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa entre 

beneficiaris i que estigui subjecta al compliment d’un objectiu 

concret. 

d) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa entre 

els beneficiaris i sense subjecció al compliment d’un objectiu 

concret. 

92. S’entén per Administracions públiques als efectes de 
l’article 3 de la Llei General de subvencions: 

Art. 3 
Llei Subvencions 

a) L’Administració General de l’Estat, les entitats que integren 

l’Administració local i l’Administració de les comunitats 

autònomes. 

b) L’Administració General de l’Estat, les entitats que integren 

l’Administració local, l’Administració de les comunitats 

autònomes i les altres administracions assimilades. 

c) L’Administració de les comunitats autònomes, l’Administració 

de la Seguretat Social, l’Administració d’Hisenda i 

l’Administració local. 

d) L’Administració de Justícia, l’Administració d’Economia i 

Hisenda, l’Administració local i l’Administració de les 

comunitats autònomes. 
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93. El procediment ordinari de concessió de subvencions es 
tramitarà en règim de concurrència competitiva. A efectes de 
la Llei 38/2003, tindrà la consideració de concurrència 
competitiva: 

Llei Subvencions a) El procediment mitjançant el qual la concessió de les 

subvencions es realitza mitjançant la selecció de les 

sol·licituds presentades, en funció de l’ordre d’arribada al 

registre general oficial a establert a l’efecte, amb assignació 

econòmica amb el límit fixat a la convocatòria dins del crèdit 

disponible. 

b) El procediment mitjançant el qual de forma habitual s’atorga 

la subvenció tenint en compte els precedents en els 

rànquings de concessió de subvencions de les entitats 

sol·licitants, amb limitació d’aquells casos en que les 

esmentades entitats hagin incorregut en alguna de les causes 

incorregudes establertes a la present llei d’exclusió en la 

sol·licitud de subvencions.  

c) El procediment mitjançant el qual la concessió de les 

subvencions es realitza mitjançant la comparació de les 

sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre les 

mateixes d’acord amb els criteris de valoració prèviament 

fixats a les bases reguladores i a la convocatòria, i adjudicar, 

amb el límit fixat a la convocatòria dins del crèdit disponible, 

aquelles que hagin obtingut major valoració en l’aplicació dels 

esmentats criteris. 

d) El procediment mitjançant el qual la concessió de les 

subvencions es realitza mitjançant la comparació de les 

sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre les 

mateixes d’acord amb els criteris de valoració prèviament 

fixats a les bases reguladores i a la convocatòria, i adjudicar, 

amb el límit fixat a la convocatòria dins del crèdit disponible, 

aquelles que hagin obtingut menor valoració en l’aplicació 

dels esmentats criteris. 

94. La formalització d’un conveni per part d’una universitat 
pública: 

Art. 48.1 
LRJSP 

a) Pot suposar la cessió de la titularitat de la competència. 
b) No pot suposar la cessió de la titularitat de la competència. 
c) Pot suposar la cessió de la titularitat de la competència si així 

ho especifiquen les parts signants. 
d) No pot suposar la cessió de la titularitat de la competència 

amb l’excepció que així ho acordi l’òrgan superior. 
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95. En els convenis, les aportacions financeres que es 
comprometin a realitzar els signants: 

Art. 48.6 
LRJSP 

a) Podran ser superiors a les despeses derivades de la seva 
execució. 

b) Només podran ser superiors a les despeses derivades de la 
seva execució, quan es tracti d’inversions per equipament 
científic i tècnic. 

c) Poden ser superiors a les despeses derivades de la seva 
execució només si les parts es comprometen a inscriure 5 o 
més patents o models d’utilitat, al llarg de la seva vigència. 

d) No podran ser superiors a les despeses derivades de 
l’execució del conveni. 

QUALITAT I GESTIÓ 

96. Els principals elements en què pivota el nou marc VSMA són: 

Normativa AQU 
Marc VSMA 
Punt 2 pàg 6 

a) Certificació dels sistemes de garantia de la qualitat, 

focalització en l’acreditació i l’ús de referents que facilitin el 

disseny de nous programes (clústers) només. 

b) Certificació dels sistemes de garantia de la qualitat, millores 

en la gestió documental associada als processos, focalització 

en l’acreditació i l’ús de referents que facilitin el disseny de 

nous programes (clústers). 

c) Millores en la gestió documental associada als processos i 

l’ús de referents que facilitin el disseny de nous programes 

(clústers) exclusivament. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

97. En el procés de modificació, els possibles canvis en els títols 
universitaris es poden classificar en funció de la següent 
tipologia: 

Normativa AQU 
Marc VSMA 
Punt 5 pàg 12 

a) Modificacions no substancials: són aquells canvis menors 

que milloren el títol i Modificacions rellevants: són aquells 

canvis en el títol verificat que comporten alteracions en la 

seva estructura o naturalesa i objectius. 

b) Modificacions no substancials: són aquells canvis menors 

que milloren el títol i que la universitat pot implantar com a 

resultat del procés de seguiment i Modificacions substancials: 

són aquells canvis en el títol verificat que comporten 

alteracions en la seva estructura o naturalesa i objectius. 

c) Modificacions bàsiques: són aquells canvis menors que 

milloren el títol i Modificacions rellevants: són aquells canvis 

en el títol verificat que comporten alteracions en la seva 

estructura o naturalesa i objectius. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 
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98. La guia per a la certificació de la Implantació del SGIQ pretén 
assolir els següents objectius: 

Guia SGIQ 
Certif. Implantac. 
Sistemes GIQ 
Punt 1 pàg 5 

a) Establir les condicions prèvies perquè els centres puguin 
sol·licitar la certificació de la implantació del SGIQ. 

b) Permetre als centres conèixer en detall el procés de 
certificació, per tal que puguin actuar en conseqüència i 
reforçar els aspectes que es consideren d’especial 
significació en la implantació del SGIQ. 

c) Assegurar que tant les persones responsables d’implantar els 
SGIQ com les persones que n’avaluen la implantació 
comparteixen els mateixos referents. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

99. Els resultats del procés de certificació es valoraran dins 
l’escala de valoració de les dimensions següents: 

Guia SGIQ 
Certif. Implantac. 
Sistemes GIQ 
Punt 2 pàg 15-16 

a) Implantació satisfactòria, implantació suficient i implantació 

insuficient. 

b) Implantació avançada, implantació suficient i implantació 

insuficient. 

c) Implantació avançada, implantació suficient i implantació 

parcial. 

d) Implantació satisfactòria, implantació insuficient i implantació 

parcial. 

100. Són alguns dels principals indicadors dins del sistema 
d’indicadors de la UPC: 

Portal de dades i 
indicadors UPC 
Menú de dades 
estadístiques 

a) L’estructura, els estudis, l’estudiantat, els titulats, la recerca i 

transferència dels resultats. 

b) El personal, la informació pressupostària, la projecció 

internacional i els centres adscrits. 

c) L’estructura UPC i els serveis, les titulacions, el personal i la 

seva evolució. 

d) La a) i b) són respostes correctes. 

 

 


