
 1 

TEST LLEI 13/2008, DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT I DEL GOVERN 

 
1S’ha de proposar el President de la Generalitat d’acord amb el procediment següent: 
 

a) En el termini de 20 dies següents al cessament del President sortint, el President del 
Parlament proposa al Rei un candidat per a President  

b) En el termini de 10 dies següents a la data de celebració de les eleccions, el President 
del Parlament proposa al Ple del Parlament un candidat per a President  

c) En el termini de 30 dies següents a la constitució de la legislatura, el President del 
Parlament proposa al Govern i al Ple del Parlament un candidat per a President  

d) En el termini de 10 dies següents a la constitució de la legislatura, el President del 
Parlament proposa al Ple del Parlament un candidat per a President  

 
2No es considera causa de cessament en el càrrec de President de la Generalitat: 
 

a) La moció de censura o la qüestió de confiança 
b) La destitució 
c) La incapacitat permanent 
d) La defunció 

 
3El President, pot encarregar el despatx ordinari dels assumptes d’un Conseller en un altre 
Conseller: 
 

a)  En cas d’absència 
b) En cas de malaltia 
c) En cas d’abstenció 
d) Totes les respostes anteriors són correctes 

 
4El Vicepresident: 
 

a) És d’existència obligatòria atès que li correspon la titularitat del Departament de la 
Vicepresidència 

b) Pot ser designat pel President si no ha nomenat un Conseller Primer 
c) Pot ser nomenat pel Parlament si el President no ha nomenat un Conseller Primer 
d) Pot ser designat pel President amb independència que també hagi nomenat un Conseller 

Primer 
 
5L’estructura orgànica de cada Departament es fa per: 
 

a) Llei del Parlament 
b) Decret del Govern 
c) Decret del President 
d) Ordre del Conseller competent 

 
6En les deliberacions i decisions adoptades pel Govern en cas d’empat: 
 

a) Cal repetir la votació una sola vegada i, si persisteix l’empat, dirimeix el vot del 
President 

b) Cal repetir la votació  
c) Dirimeix el vot del President 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 
7Pel que fa a la forma de les disposicions reglamentàries: 
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a) Les disposicions generals dictades pel Govern adopten la forma d’acord 
b) Les disposicions generals dictades pels Consellers adopten la forma de decret llei 
c) Les disposicions generals dictades pel President adopten la forma de decret 
d) Les disposicions generals dictades pel Govern adopten la forma d’ordre  

 
8El President de la Generalitat és elegit: 
 

a) Pel Parlament entre els seus membres 
b) Pel Govern entre els seus membres 
c) Pel Rei a proposta del Parlament entre seus els membres  
d) Pel Rei entre els membres del Govern a proposta del Parlament 

 
9Si concorre algun dels supòsits de cessament del President, aquest no pot ser substituït: 
 

a) Pel Conseller Primer  
b) Pel Vicepresident 
c) Pel Conseller que determini el propi President 
d) Pel Conseller que ocupi el primer lloc en la relació protocol·lària 

 
10El President no nomena o cessa: 
 

a)  Els membres de la Comissió Jurídica Assessora 
b) Els membres del Govern 
c) Els alts càrrecs de la Generalitat que les lleis determinen 
d) El Conseller Primer 

 
11No pot correspondre al Vicepresident: 
 

a)  Establir les directrius generals de l’acció de govern 
b) Convocar i presidir el Consell Tècnic 
c) Coordinar i supervisar les delegacions territorials del Govern 
d) Suplir i substituir el President  

 
12La determinació del nombre, la denominació i l’àmbit de les competències dels Departaments 
es fa per: 
 

a) Llei del Parlament 
b) Decret del Govern 
c) Decret del President 
d) Acord de Govern 

 
13Les decisions del Govern s’adopten 
 

a) Per unanimitat 
b) Per majoria absoluta 
c) Per majoria de tres quartes parts 
d) Per majoria simple 

 
14En relació amb la potestat reglamentària, marqueu la resposta incorrecta: 
 

a) El President de la Generalitat pot dictar disposicions reglamentàries en casos d’urgència 
b) Els Consellers poden dictar disposicions reglamentàries en matèria d’organització del 

seu Departament 
c) Els Consellers poden dictar disposicions reglamentàries en supòsits específics si una 

norma amb rang de llei o un decret del Govern els ho autoritza expressament 
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d) El President de la Generalitat pot dictar disposicions reglamentàries si una norma amb 
rang de llei li ho autoritza expressament 

 
15En relació al Consell Tècnic del Govern, marqueu la resposta incorrecta: 
 

a)  És un òrgan col·legiat 
b) És un òrgan de suport al Govern  
c) L’integren els Secretaris Generals dels Departaments  
d) El convoca i el presideix el Conseller que determini el President 

 
16Indiqueu la resposta incorrecta en relació amb el Govern: 
 

a) És òrgan superior 
b) És òrgan col·legiat 
c) És òrgan consultiu 
d) Dirigeix l’Administració de la Generalitat 

 
17Per a la investidura, el candidat proposat per a President, requereix: 
 

a) De la majoria simple en primera votació 
b) De la majoria absoluta en primera votació i dues terceres parts en segona votació que 

s’ha de celebrar en 10 dies següents 
c) De la majoria absoluta en primera votació i majoria simple en segona votació que s’ha 

de celebrar en 2 dies següents 
d) De la majoria absoluta en primera votació i majoria simple en segona votació que s’ha 

de celebrar en 5 dies següents 
 
18Es considera causa de cessament en el càrrec de President de la Generalitat: 
 

a) El canvi de legislatura 
b) La moció de censura i la qüestió de confiança 
c) La dimissió 
d) Totes les respostes anteriors són correctes 

 
19La presidència de la Generalitat és: 
 

a) És incompatible amb qualsevol funció pública sense excepcions  
b) És incompatible amb qualsevol funció pública llevat de la condició de Diputat del 

Parlament de Catalunya 
c) És compatible amb qualsevol funció pública llevat de la condició de Diputat del 

Congrés de Diputats 
d) És compatible amb qualsevol funció pública  

 
20Al President no li correspon resoldre conflictes entre: 
 

a)  Entre Consellers dels Departaments 
b) Entre òrgans de la Generalitat dependents dels Departaments 
c) Entre òrgans de l’Administració local quan afectin a qüestions d’organització 

administrativa 
d) Entre organismes de la Generalitat dependents dels Departaments 

 
21El Govern es compon de: 
 

a) President i Consellers 
b) President, Conseller Primer i Consellers 
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c) President, Vicepresident i Consellers 
d) President, Conseller Primer o Vicepresident, si s’escau, i Consellers 

 
22El Vicepresident: 
 

a) És d’existència obligatòria i la seva designació correspon al President donant-ne compte 
al Parlament 

b) És d’existència facultativa i la seva designació correspon al Govern donant-ne compte 
al Parlament 

c) És d’existència facultativa i la seva designació correspon al President donant-ne compte 
al Parlament 

d) És d’existència facultativa i la seva designació correspon al President donant-ne compte 
al Parlament i al Govern 

 
23En cas d’absència, malaltia o impediment del Vicepresident pot ser suplert: 
 

a) Pel Conseller Primer 
b) Pel Conseller més antic o pel Conseller que ocupi el primer lloc en l’ordre de prelació 

protocol·lària 
c) Pel Conseller que el President determini per decret o, a manca de designació, pel 

Conseller que ocupi el primer lloc en l’ordre de prelació protocol·lària 
d) Pel Conseller que el President determini per decret o bé pel Conseller que ocupi el 

primer lloc en l’ordre de prelació protocol·lària, o bé pel Conseller Primer, si ha estat 
designat 

 
24El càrrec de Conseller és: 
 

a)  És incompatible amb qualsevol funció pública sense excepcions  
b) És incompatible amb qualsevol funció pública llevat de la condició de Diputat del 

Parlament de Catalunya 
c) És compatible amb qualsevol funció pública llevat de la condició de Diputat del 

Congrés de Diputats 
d) És compatible amb qualsevol funció pública  

 
25Els Comissionats tenen la consideració: 
 

a)  D’òrgan actiu   
b) D’òrgan superior 
c) D’alt càrrec 
d) D’òrgan col·legiat  

 
26Les decisions del Govern s’adopten mitjançant els criteris següents: 
 

a) Per votació per majoria simple acordada en acta 
b) Per convocatòria del President acompanyada de l’ordre del dia 
c) Amb el vot diriment del President  
d) Totes les respostes anteriors són correctes 

 
27El Govern exerceix la iniciativa legislativa per mitjà de: 
 

a) L’aprovació i la presentació de projectes de llei al Parlament 
b) La presentació de propostes de llei al Parlament 
c) L’impuls i la tramitació de disposicions administratives de caràcter general 
d) Totes les respostes anteriors són correctes 
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28La convalidació o derogació del Decret Llei: 
 

a) La fa el Parlament amb posterioritat a la seva publicació al DOGC 
b) La fa el Parlament amb caràcter previ a la seva publicació al DOGC 
c) La pot fer el Parlament tant amb caràcter previ com amb posterioritat a la seva 

publicació al DOGC 
d) La convalidació la fa el Parlament amb caràcter previ a la seva publicació al DOGC i la 

derogació la fa el Parlament amb posterioritat  la seva publicació al DOGC 
 
29La moció de censura ha de ser proposada per: 
 

a) La majoria absoluta dels diputats o dos grups parlamentaris  
b) La majoria simple dels diputats o tres grups parlamentaris 
c) La cinquena part dels diputats o dos grups parlamentaris 
d) Una tercera part dels diputats i dos grups parlamentaris 

 
30Indiqueu quina funció no porta a terme el Govern: 
 

a) La iniciativa legislativa 
b) La funció legislativa 
c) La funció executiva 
d) La potestat reglamentària 

 
31La substitució per concurrència d’algun dels supòsits de cessament del President : 
 

a)  S’acorda per decret legislatiu, donant-ne compte al Govern, amb publicació al DOGC 
b) S’acorda per decret, donant-ne compte al Parlament, amb publicació al DOGC 
c) S’acorda per decret, donant-ne compte al Govern, sense necessitat de publicació al 

DOGC 
d) S’acorda per decret llei, donant-ne compte al Parlament, amb publicació al DOGC 

 
32L’acceptació de la transferència o delegació de competència de l’Estat: 
 

a)  Correspon al Parlament per llei 
b) Correspon al Govern per decret llei 
c) Correspon al Parlament i al Govern per decret llei 
d) Correspon al President per decret 

 
33El Vicepresident: 
 

a) No és membre del Govern i tampoc és titular de cap Departament 
b) És membre del Govern però no és titular de cap Departament 
c) És membre del Govern i també és titular del Departament que determini el President 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 
34Als efectes de precedències i protocol: 
 

a)  Cap Conseller té preeminència sobre els altres Consellers 
b) El Conseller Primer i el Vicepresident tenen preeminència sobre els altres Consellers 
c) El Conseller d’Economia té preeminència sobre els altres Consellers 
d) Tindrà preeminència aquell Conseller que determini el President per decret 

 
35Per tal que les deliberacions i decisions adoptades pel Govern tinguin validesa, cal que es 
trobin presents: 
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a) El President i tots els Consellers 
b) El President i almenys la meitat dels Consellers 
c) El President, el Vicepresident o el Conseller Primer i almenys la meitat dels Consellers 
d) Almenys la meitat dels Consellers 

 
36Pel que fa al Decret Llei, marqueu la resposta incorrecta: 
 

a) L’aprova el Govern per necessitat extraordinària i urgent 
b) És una norma amb rang de llei  
c) Els projectes s’han de sotmetre al dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora  
d) Correspon al Conseller titular del Departament que ha elaborat el projecte el fet de 

sotmetre’l a l’aprovavió del Govern 
 
37Des del moment de la presentació de la qüestió de confiança, la votació corresponent no es 
pot fer fins al cap de com a mínim: 
 

a) 24 hores  
b) 48 hores  
c) 72 hores 
d) 10 dies 

 
38El nomenament del President de la Generalitat: 
 

a) El fa el Rei a proposta del candidat escollit 
b) El fa el Rei a proposta del Ple del Parlament 
c) El fa el Rei a proposta del President del Parlament 
d) El fa el Parlament a proposta del Rei 

 
39El nomenament del President de la Generalitat: 
 

a) Es publica al DOGC i té efectes a partir de la presa de possessió que ha de tenir lloc en 
el termini de 5 dies a partir del nomenament 

b) Es pot publicar al DOGC i té efectes a partir de la presa de possessió que ha de tenir 
lloc en el termini de 5 dies a partir del nomenament 

c) Es publica al DOGC i té efectes a partir de la presa de possessió que ha de tenir lloc en 
el termini de 2 dies a partir del nomenament 

d) Es publica al DOGC i té efectes a partir la votació d’investidura  
 
40El President: 
 

a) Exerceix la titularitat del Departament de la Presidència en tot cas 
b) Exerceix la titularitat del Departament de la Presidència únicament si no ha nomenat un 

conseller de la Presidència 
c) Exerceix la titularitat del Departament de la Presidència únicament si no ha nomenat un 

Conseller Primer 
d) No exerceix la titularitat del Departament de la Presidència en cap cas 

 
41El President ha de convocar la sessió constitutiva de la legislatura: 
 

a) Dins els 20 dies següents a la data del seu nomenament 
b) Dins els 20 dies següents a la data de les eleccions 
c) Dins els 10 dies següents a la data de les eleccions 
d) Dins els 5 dies següents a la data de les eleccions 

 
42El Conseller Primer:  
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a) És d’existència obligatòria 
b) Pot ser nomenat pel President donant-ne compte al Parlament 
c) Pot ser nomenat pel Parlament donant-ne compte al President i al Govern 
d) Pot ser nomenat pel Govern donant-ne compte al Parlament 

 
43El Conseller Primer: 
 

a) És d’existència obligatòria i el seu nomenament correspon al Govern donant-ne compte 
al Parlament 

b) És d’existència facultativa i el seu nomenament correspon al Govern donant-ne compte 
al Parlament 

c) És d’existència facultativa i el seu nomenament correspon al President donant-ne 
compte al Parlament 

d) És d’existència facultativa i el seu nomenament correspon al President donant-ne 
compte al Govern i al Parlament 

 
44En relació als membres del Govern, marqueu la resposta incorrecta: 
 

a) Són nomenats pel President 
b) Són cessats pel President 
c) El seu nomenament i cessament es formalitza a través d’un decret llei 
d) El seu nomenament i cessament es publica al DOGC 

 
45En relació als membres del Govern, marqueu la resposta incorrecta: 
 

a) El nomenament té efectes a partir de la presa de possessió 
b) El Govern resta constituït en haver pres possessió del càrrec almenys la meitat dels seus 

membres 
c) El cessament té efectes a partir de la seva data de publicació, llevat que el decret ho 

determini altrament 
d) El seu nomenament i cessament es fa per decret publicat al DOGC 

 
46Els Comissionats: 
 

a)  Assisteixen a les reunions del Govern si ho demana la majoria de diputats del Parlament  
b) Assisteixen a les reunions del Govern si ho demana la majoria absoluta de diputats del 

parlament o dos grups parlamentaris  
c) Assisteixen a les reunions del Govern per pròpia iniciativa quan estimin necessari per a 

l’interès general donar comptes sobre el compliment de les funcions que tenen 
encomanades 

d) Assisteixen a les reunions del Govern si són convocats específicament pel Govern per 
informar específicament sobre el compliment de les funcions que tenen encomanades 

 
47El delegats Territorials del Govern tenen, als efectes de protocol, el rang de: 
 

a) Subdirector General 
b) Director General 
c) Secretari General 
d) El rang que, en cada cas, determini la relació de llocs de treball 

 
48En relació al Decret Legislatiu, marqueu la resposta incorrecta: 
 

a) El dicta el Govern per una competència pròpia 
b) El dicta el Govern per delegació del Parlament 
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c) Té rang de llei 
d) L’elaboració del projecte correspon al Departament o Departaments competents per raó 

de la matèria 
 
49En relació al Decret Llei, marqueu la resposta incorrecta: 
 

a) És una norma provisional 
b) El dicta el Govern per delegació del Parlament 
c) Té rang de llei 
d) L’elaboració del projecte correspon al Departament o Departaments competents per raó 

de la matèria 
 
50La moció de censura: 
 

a) Ha d’incloure un candidat a la presidència en tot cas 
b) Ha d’incloure un candidat a la presidència únicament quan la proposin dos partits 

diferents  
c) No ha d’incloure cap candidat a la presidència llevat que ho demani una cinquena part 

dels diputats 
d) No ha d’incloure cap candidat a la presidència 

 
51La moció de censura impedeix: 
 

a) Impedeix a qualsevol diputat o grup parlamentari presentar-ne cap altra dins el mateix 
període de sessions 

b) Impedeix a qualsevol diputat o grup parlamentari presentar-ne cap altra dins el període 
de sessions següent 

c) Impedeix només als signataris presentar-ne cap altra dins el període de sessions següent 
d) Impedeix només als signataris presentar-ne cap altra dins el mateix període de sessions  

 
52En l’actualitat, quants Departaments integren l’organització administrativa de la Generalitat 
de Catalunya: 
 

a) 13 
b) 14 
c) 15 
d) 17 

 
53La suplència en cas d’absència, malaltia o impediment del President de la Generalitat: 
 

a) Es fa mitjançant Acord de Govern, el qual s’ha de publicar al DOGC 
b) Es fa per Decret, donant compte al Govern i al Parlament, el qual s’ha de publicar al 

DOGC 
c) Es fa per Decret, donant compte al Parlament, el qual s’ha de publicar al DOGC 
d) Es fa per Decret, donant compte al Govern i al Parlament, el qual es pot publicar al 

DOGC 
 
54La convocatòria del referèndum per a l’aprovació de la reforma de l’Estatut d’autonomia 
correspon a: 
 

a)  Correspon al Parlament 
b) Correspon al Govern  
c) Correspon al Parlament o al Govern  
d) Correspon al President  
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55En cas d’absència, malaltia o impediment del Conseller Primer pot ser suplert: 
 

a) Pel President de la Generalitat 
b) Pel Conseller més antic o pel Conseller que ocupi el primer lloc en l’ordre de prelació 

protocol·lària 
c) Pel Conseller que el President determini per decret o, a manca de designació, pel 

Conseller que ocupi el primer lloc en l’ordre de prelació protocol·lària 
d) Pel Conseller que el President determini per decret o bé pel Conseller que ocupi el 

primer lloc en l’ordre de prelació protocol·lària, o bé pel Vicepresident, si ha estat 
designat 

 
56Als efectes de precedències i protocol, el conseller primer o el vicepresident, si han estat 
nomenats: 
 

a) No tenen cap posició preeminent sobre els altres conseller 
b) Poden tenir una posició preeminent sobre els altres consellers si s’estableix per decret 
c) Tenen una posició preeminent sobre els altres consellers 
d) No existeix cap previsió legal al respecte 

 
57No correspon al Govern: 
 

a)  Exercir la potestat reglamentària 
b) Aprovar proposicions de llei i presentar-les al Parlament 
c) Dictar decrets legislatius  
d) Dictar decrets llei 

 
58Pel que fa al Decret Legislatiu, marqueu la resposta incorrecta: 
 

a) L’aprova el Govern per delegació del Parlament 
b) És una norma amb rang de llei  
c) Els projectes s’han de sotmetre al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 
d) Correspon al President de la Generalitat sotmetre’l a consideració del Govern 

 
59En la qüestió de confiança, s’entén que la confiança és atorgada: 
 

a) Quan el President obté la majoria absoluta dels vots emesos 
b) Quan el Govern obté la majoria absoluta dels vots emesos 
c) Quan el Govern obté la majoria simple dels vots emesos 
d) Quan el President obté la majoria simple dels vots emesos 

 
60Si en la votació d’investidura del President proposat no s’obté la majoria necessària: 
 

a) Cal repetir les votacions amb una nova proposta durant un termini màxim d’un mes fins 
que s’esculli un candidat 

b) Cal repetir les votacions amb una nova proposta durant un termini màxim de 2 mesos 
des de la primera votació d’investidura fins s’esculli un candidat 

c) Cal repetir les votacions amb una nova proposta durant un termini màxim de 2 mesos 
des de la celebració de les eleccions fins s’esculli un candidat 

d) Cal repetir les votacions amb una nova proposta durant un termini màxim de 30 dies des 
de la celebració de les eleccions fins s’esculli un candidat 

 
61En cas d’absència, malaltia o impediment del President de la Generalitat, aquest no pot ser 
suplert per: 
 

a) Pel Conseller Primer o Vicepresident 
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b) Pel Conseller que determini el propi President 
c) Pel Conseller que ocupi el primer lloc en l’odre de prelació protocol·lària 
d) Pel Conseller amb més antiguitat 

 
62El Conseller Primer: 
 

a) No és membre del Govern i tampoc és titular de cap Departament 
b) És membre del Govern però no és titular de cap Departament 
c) És membre del Govern i també és titular del Departament que determini el President 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 
63No és funció del Conseller Primer: 
 

a) Desplegar les directrius generals de l’acció de govern 
b) Convocar i presidir el Consell Tècnic 
c) Suplir i substituir el President  
d) Establir les directrius generals de l’acció de govern 

 
64No és una funció del President:  
 

a) Representar el Govern 
b) Resoldre els conflictes d’atribucions de la Generalitat amb altres comunitats autònomes 
c) Sol·licitar la convocatòria de la sessió extraordinària del Parlament 
d) Encomanar a un conseller el despatx ordinari dels assumptes d’un conseller 

 
65En relació a les següents atribucions del President, marqueu aquella que és incorrecta: 
 

a)  Promulga, en nom del Rei, les lleis, decrets legislatius, i decrets llei 
b) Ordena la publicació de les lleis, decrets legislatius, i decrets llei al DOGC 
c) Ordena la publicació de les lleis, decrets legislatius, i decrets llei al BOE 
d) Promulga, en nom del Rei, les lleis orgàniques que aprovin l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya i n’ordena la seva publicació al BOE i al DOGC 
 

66No correspon als Consellers: 
 

a) Nomenar i cessar els alts càrrecs del seu Departament 
b) La proposta al Govern d’avant-projectes de llei 
c) La proposta al Govern de projectes de decret llei 
d) La proposta al Govern de projectes de decret 

 
67L’ordre de prelació protocol·lària entre els consellers: 
 

a) L’estableix el Govern per Decret  
b) L’estableix el President per Decret 
c) L’estableix el President a proposta del Parlament 
d) No existeix cap previsió legal al respecte 

 
68Els Comissionats: 
 

a)  Poden ser nomenats pel Conseller competent en funció de la matèria en cada cas  
b) Són nomenats pel titular del departament al qual són adscrits 
c) Són nomenats pe President 
d) Poden ser nomenats pel Govern 

 
69El nomenament i cessament dels Delegats Territorials del Govern: 
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a)  Correspon al Govern per Decret 
b) Correspon al President per Decret 
c) Pot correspondre al Govern per Decret llei 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 
70Les Comissions de Govern: 
 

a) Poden ser creades pel Govern, de forma exclusivament temporal, per decret 
b) Poden ser creades pel Govern, de forma temporal o permanent, per decret 
c) Poden ser creades pel President o pel Govern, de forma temporal o permanent, per 

decret 
d) Poden ser creades pel Govern, de forma temporal o permanent, per acord de govern 

 
71En relació al Decret, marqueu la resposta incorrecta: 
 

a) L’aprova el Govern 
b) El dicta el Govern per delegació del Parlament 
c) L’aprova el Govern en exercici de la seva potestat reglamentària  
d) Es considera una disposició administrativa de caràcter general 

 
72La moció de censura es considera aprovada: 
 

a) Si la vota afirmativament la majoria absoluta dels diputats 
b) Si la vota afirmativament la majoria simple dels diputats 
c) Si només la rebutja una quarta part dels diputats o dos grups parlamentaris  
d) Si la vota afirmativament la majoria simple dels diputats i el candidat proposat accepta 

el nomenament  
 
73La moció de censura que hagi estat rebutjada o retirada impedeix: 
 

a) No implica cap impediment 
b) Impedeix a qualsevol diputat o grup parlamentari presentar-ne cap altra dins el període 

de sessions següent 
c) Impedeix només als signataris presentar-ne cap altra dins el període de sessions següent 
d) Impedeix només als signataris presentar-ne cap altra dins el mateix període de sessions  

 
74En relació amb la Secretaria del Govern 
 

a)  Correspon al Govern nomenar o cessar el Secretari que té la consideració d’alt càrrec 
b) Correspon al President nomenar o cessar el Secretari que té la consideració d’alt càrrec  
c) Correspon al Govern nomenar o cessar el Secretari que té la consideració d’òrgan 

superior 
d) Correspon al titular del Departament de la Vicepresidència nomenar o cessar el 

Secretari que té la consideració d’òrgan superior 
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TEST LLEI 13/2008, DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT I DEL GOVERN 

 
RESPOSTES 
 
1d 
2b 
3d 
4b 
5b 
6c 
7c 
8a 
9c 
10a 
11a 
12c 
13d 
14a 
15d 
16c 
17c 
18d 
19b 
20c 
21d 
22c 
23c 
24b 
25c 
26d 
27a 
28a 
29c 
30b 
31b 
32d 
33c 
34b 
35b 
36c 
37a 
38c 
39a 
40b 
41b 
42b 
43c 
44c 
45b 
46d 
47c 
48a 
49b 
50a 
51a 
52c 
53c 
54d 
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55c 
56c 
57b 
58d 
59d 
60b 
61d 
62b 
63d 
64b 
65d 
66a 
67b 
68d 
69a 
70b 
71b 
72a 
73c 
74b 
 
 
 


