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1)	D’acord	amb	l’article	32	de	la	Llei	9/2017,	de	8	de	novembre,	de	contractes	del	sector	públic,	els	

encàrrecs	a	mitjans	propis	personificats:	
(a)	Només	es	poden	fer	a	societats	mercantils	amb	participació	privada.	
(b)	Són	una	forma	de	gestió	indirecta	dels	serveis	públics.	
(c)	Sempre	tenen	la	consideració	de	contracte.	
(d)	Es	fan	a	canvi	d’una	compensació	tarifària.	
	
2)	D’acord	amb	l’article	113	de	la	Llei	3/2007,	de	27	de	març,	de	la	funció	pública	de	la	comunitat	

autònoma	de	les	Illes	Balears,	el	reingrés	al	servei	actiu	del	personal	funcionari	que	no	té	reserva	de	
lloc	de	feina	s’efectua	ordinàriament:	

(a)	Mitjançant	la	participació	en	les	convocatòries	de	provisió:	
(b)	Mitjançant	la	participació	en	un	procés	selectiu	de	concurs	oposició.	
(c)	Mitjançant	la	participació	en	una	comissió	de	serveis.	
(d)	Mitjançant	la	participació	en	una	convocatòria	d’una	borsa	d’interins.	
	
3)	D’acord	amb	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	les	notificacions	per	mitjans	electrònics:	
(a)	S’entenen	practicades	en	el	moment	en	què	el	contingut	es	posa	a	la	disposició	de	l’interessat.	
(b)	S’entenen	practicades	en	el	moment	en	què	es	produeix	l’accés	al	seu	contingut.	
(c)	S’entenen	rebutjades	quan	hagin	transcorregut	deu	dies	hàbils	des	de	la	posada	a	la	disposició	de	la	

notificació	sense	que	s’accedeixi	al	seu	contingut.	
(d)	S’entenen	rebutjades	quan	hagin	transcorregut	quinze	dies	hàbils	des	de	la	posada	a	la	disposició	de	la	

notificació	sense	que	s’accedeixi	al	seu	contingut.	
	
4)	D’acord	amb	l’Estatut	d’autonomia	de	les	Illes	Balears,	l’òrgan	bilateral	de	relació	entre	l’Estat	i	la	

Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears	en	matèries	fiscals	i	financeres	és:	
(a)	La	Comissió	Mixta	de	Transferències.	
(b)	La	Comissió	Mixta	d’Economia	i	Hisenda.	
(c)	La	Comissió	Tècnica	Interinsular.	
(d)	El	Consell	de	Política	Fiscal	i	Financera.	
	
5)	La	norma	bàsica	que	regula	la	igualtat	d’oportunitats	és:	
(a)	La	Llei	orgànica	3/2007,	de	22	de	març.	
(b)	La	Llei	orgànica	1/2004,	de	28	de	desembre.	
(c)	La	Llei	3/2008,	de	21	de	juny.	
(d)	La	Llei	2/2007,	de	2	de	maig.	
	
6)	D’acord	amb	l’article	5	del	V	Conveni	col·lectiu	per	al	personal	laboral	al	servei	de	l’Administració	de	la	

Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears,	a	efectes	d’aplicació	d’aquest	conveni,	s’entén,	com	a	
empresa:	

(a)	L’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears	i	els	organismes	autònoms	regulats	en	
l’article	2.1	a)	de	la	Llei	7/2010,	de	21	de	juliol,	del	sector	públic	instrumental	de	la	Comunitat	Autònoma	
de	les	Illes	Balears.	

(b)	L’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears	i	els	consorcis	del	sector	públic	
instrumental	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears.	

(c)	L’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears	i	les	fundacions	i	societats	del	seu	sector	
públic	instrumental.	

(d)	L’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears	i	les	entitats	públiques	empresarials	del	
sector	públic	instrumental	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears.	
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7)	Senyalau	la	resposta	correcta.	D’acord	amb	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	

administratiu	comú	de	les	administracions	públiques,	respecte	de	la	revisió	d’ofici:	
(a)	En	el	procediment	de	revisió	d’ofici	sempre	s’ha	de	sol·licitar	el	dictamen	del	Consell	d’Estat	o	òrgan	

consultiu	autonòmic	equivalent,	fins	i	tot	per	a	la	seva	inadmissió.	
(b)	Si	el	procediment	s’ha	iniciat	a	sol·licitud	de	l’interessat,	el	transcurs	del	termini	de	sis	mesos	des	del	seu	

inici	sense	dictar-se	resolució	en	produeix	la	caducitat.	
(c)	Les	administracions	públiques,	en	declarar	la	nul·litat	d’una	disposició	o	acte,	han	d’establir,	en	la	

mateixa	resolució,	les	indemnitzacions	que	sigui	procedent	reconèixer	als	interessats.	
(d)	Quan	el	procediment	s’hagi	iniciat	d’ofici,	el	transcurs	del	termini	de	sis	mesos	des	del	seu	inici	sense	

que	s’hagi	dictat	una	resolució	en	produeix	la	caducitat.	
	
8)	D’acord	amb	l’article	14.1	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	el	mitjà	elegit	per	la	persona	física	per	comunicar-se	amb	les	
administracions	públiques:	

(a)	Pot	ser	modificat	per	aquella	en	qualsevol	moment.	
(b)	No	pot	ser	modificat	de	manera	unilateral	per	l’interessat.	
(c)	Únicament	pot	ser	modificat	quan,	si	no	es	fa,	es	corre	el	risc	de	no	aconseguir	les	pretensions	de	

l’interessat.	
(d)	No	pot	ser	modificat	amb	posterioritat	al	tràmit	d’audiència.	
	
9)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	D’acord	amb	l’article	25.1.a)	de	la	Llei	9/2017,	de	8	de	novembre,	de	

contractes	del	sector	públic,	té	caràcter	administratiu,	sempre	que	el	subscrigui	una	administració	
pública,	el	contracte:	

(a)	D’obra.	
(b)	De	subscripció	a	revistes,	publicacions	periòdiques	i	bases	de	dades.	
(c)	De	concessió	de	serveis.	
(d)	De	subministrament.	
	
10)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	D’acord	amb	l’article	66.1	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	

procediment	administratiu	comú	de	les	administracions	públiques,	les	sol·licituds	que	es	formulin	han	
de	contenir,	entre	altres	elements:	

(a)	Fets,	raons	i	petició	en	què	es	concreti,	amb	tota	claredat,	la	sol·licitud.	
(b)	Òrgan,	centre	o	unitat	administrativa	a	la	qual	s’adreça	i	el	seu	codi	d’identificació	corresponent.	
(c)	Signatura	del	sol·licitant	o	acreditació	de	l’autenticitat	de	la	seva	voluntat	expressada	per	qualsevol	

mitjà.	
(d)	Només	en	el	cas	de	sol·licituds	de	persones	físiques,	la	seva	adreça	de	correu	electrònic	i/o	dispositiu	

electrònic	per	tal	que	les	administracions	públiques	els	avisin	de	l’enviament	o	posada	a	disposició	de	la	
notificació.	

	
11)	D’acord	amb	l’article	3.3	de	la	Llei	3/2007,	de	27	de	març,	de	la	funció	pública	de	la	comunitat	

autònoma	de	les	Illes	Balears,	resta	exclòs	de	l’aplicació	d’aquesta	Llei:	
(a)	El	personal	de	les	entitats	locals	radicades	a	la	comunitat	autònoma	de	les	Illes	Balears.	
(b)	El	personal	del	Consell	Econòmic	i	Social.	
(c)	El	personal	de	la	Sindicatura	de	Comptes	de	les	Illes	Balears.	
(d)	El	personal	de	l’Agència	Tributària	de	les	Illes	Balears.	
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12)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	D’acord	amb	l’article	46.3	de	la	Llei	1/2019,	de	31	de	gener,	del	

Govern	de	les	Illes	Balears,	el	president	de	la	Comunitat	Autònoma	pot	dictar	disposicions	
reglamentàries	en	el	cas	següent:	

(a)	Determinació	del	règim	de	suplències	dels	consellers	i	de	la	secretaria	del	Consell	de	Govern.	
(b)	Determinació	de	l’estructura	de	la	Presidència.	
(c)	Qualsevol	supòsit	previst	en	una	disposició	administrativa	de	caràcter	general.	
(d)	Creació	i	extinció	de	conselleries,	inclosa	la	modificació	de	la	denominació	i	de	les	competències	que	els	

corresponen	i	l’adscripció	dels	ens	del	sector	públic	instrumental.	
	
13)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	D’acord	amb	l’article	70.1	de	la	Llei	orgànica	3/2018,	de	5	de	

desembre,	de	protecció	de	dades	de	caràcter	personal,	estan	subjectes	al	règim	sancionador	establert	
en	el	Reglament	(UE)	2016/679	i	en	aquesta	Llei	orgànica:	

(a)	Els	encarregats	dels	tractaments.	
(b)	Els	delegats	de	protecció	de	dades.	
(c)	Els	responsables	dels	tractaments.	
(d)	Les	entitats	de	certificació.	
	
14)	D’acord	amb	la	Llei	3/2003,	de	26	de	març,	de	règim	jurídic	de	l’Administració	de	la	Comunitat	

Autònoma	de	les	Illes	Balears,	els	secretaris	generals:	
(a)	Són	els	òrgans	directius	encarregats	de	la	gestió	d’una	o	de	diverses	àrees	funcionalment	homogènies	

de	cada	conselleria.	
(b)	Han	de	dirigir	i	coordinar	l’actuació	dels	titulars	dels	òrgans	directius	de	la	conselleria.	
(c)	Són	nomenats	i	separats	per	acord	del	Consell	de	Govern	de	les	Illes	Balears,	a	proposta	del	president.	
(d)	Han	de	controlar,	sota	la	direcció	superior	del	conseller,	la	gestió	del	pressupost	de	la	conselleria.	
	
15)	D’acord	amb	la	Constitució	espanyola,	els	decrets	llei:	
(a)	Únicament	poden	dictar-se	en	cas	d’extraordinària	necessitat.	
(b)	No	poden	afectar	el	règim	de	les	comunitats	autònomes.	
(c)	Poden	ser	tramitats	per	les	Corts	com	a	projectes	de	llei	pel	procediment	ordinari.	
(d)	Una	vegada	dictats,	han	de	ser	immediatament	sotmesos	a	debat	i	votació	de	totalitat	en	el	Congrés	

dels	Diputats	i	en	el	Senat.	
	
16)	Segons	l’article	2	de	la	Llei	31/1995,	de	8	de	novembre,	de	prevenció	de	riscs	laborals,	l’objecte	

d’aquesta	Llei	és:	
(a)	Regular	las	prestacions	socials.	
(b)	Promoure	la	seguretat	i	la	salut	dels	treballadors	mitjançant	l’aplicació	de	mesures	i	del	

desenvolupament	de	les	activitats	necessàries	per	a	la	prevenció	dels	riscs	derivats	del	treball.	
(c)	Regular	les	situacions	d’incapacitat.	
(d)	Fomentar	l’ús	de	noves	tecnologies.	
	
17)	Segons	l’article	120	de	l’Estatut	d’autonomia	de	les	Illes	Balears,	quin	dels	principis	següents	no	és	un	

principi	de	finançament	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears?	
(a)	El	principi	de	prudència	financera	i	austeritat.	
(b)	El	principi	d’autonomia	financera.	
(c)	El	principi	de	cooperació	amb	altres	administracions	públiques.	
(d)	El	principi	de	responsabilitat	fiscal.	
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18)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	D’acord	amb	l’article	142	de	la	Llei	40/2015,	d’1	d’octubre,	de	règim	

jurídic	del	sector	públic,	les	obligacions	que	deriven	del	deure	de	col·laboració	s’han	de	fer	efectives	a	
través	de	les	tècniques	següents:	

(a)	El	deure	d’assistència	i	auxili,	per	atendre	les	sol·licituds	formulades	per	altres	administracions	per	al	
millor	exercici	de	les	seves	competències,	en	especial	quan	els	efectes	de	la	seva	activitat	administrativa	
s’estenguin	fora	del	seu	àmbit	territorial.	

(b)	La	creació	i	el	manteniment	de	sistemes	integrats	d’informació	administrativa	amb	la	finalitat	de	
disposar	de	dades	actualitzades,	completes	i	permanents	referents	als	diferents	àmbits	d’activitat	
administrativa	en	tot	el	territori	nacional.	

(c)	A	més	de	les	previstes	expressament	en	aquesta	Llei,	qualsevol	altra	prevista	en	una	disposició	
administrativa	de	caràcter	general.	

(d)	El	subministrament	d’informació,	dades,	documents	o	mitjans	probatoris	que	estiguin	a	disposició	de	
l’organisme	públic	o	l’entitat	a	la	qual	es	dirigeix	la	sol·licitud	i	dels	quals	l’Administració	sol·licitant	hagi	
de	disposar	per	exercir	les	seves	competències.	

	
19)	D’acord	amb	l’article	6	de	la	Llei	3/2007,	de	27	de	març,	de	la	funció	pública	de	la	comunitat	

autònoma	de	les	Illes	Balears,	quina	d’aquestes	competències	correspon	al	conseller	competent	en	
matèria	de	funció	pública?	

(a)	Aprovar	l’oferta	pública	d’ocupació.	
(b)	Aprovar	els	plans	generals	d’ordenació	de	recursos	humans.	
(c)	Atorgar	les	recompenses	i	les	distincions	que	es	determinin	reglamentàriament.	
(d)	Fixar	la	jornada	i	els	horaris	generals	i	especials	de	treball.	
	
20)	D’acord	amb	la	Llei	40/2015,	d’1	d’octubre,	de	règim	jurídic	del	sector	públic,	el	termini	de	prescripció	

de	les	sancions	es	comença	a	comptar:	
(a)	Des	de	l’endemà	del	dia	en	què	es	notifica	la	sanció	al	responsable.	
(b)	Des	del	dia	en	què	sigui	executable	la	resolució	per	la	qual	s’imposa	la	sanció.	
(c)	Des	del	dia	en	què	es	notifica	la	sanció	al	responsable.	
(d)	Des	de	l’endemà	del	dia	en	què	sigui	executable	la	resolució	per	la	qual	s’imposa	la	sanció.	
	
21)	D’acord	amb	l’article	63.4	de	la	Llei	9/2017,	de	8	de	novembre,	de	contractes	del	sector	públic,	amb	

caràcter	general,	la	publicació	de	la	informació	relativa	als	contractes	menors	ha	de	dur-se	a	terme	
almenys:	

(a)	Cada	sis	mesos.	
(b)	Cada	mes.	
(c)	Cada	tres	mesos.	
(d)	Cada	dos	mesos.	
	
22)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	En	relació	amb	la	delegació	legislativa:	
(a)	La	delegació	legislativa	ha	d’atorgar-se	mitjançant	una	llei	de	bases	quan	es	tracti	de	refondre	diversos	

textos	legals	en	un	de	sol	o	per	una	llei	ordinària	quan	el	seu	objecte	sigui	la	formació	de	textos	
articulats.	

(b)	La	delegació	legislativa	ha	d’atorgar-se	amb	expressa	indicació	del	termini	per	al	seu	exercici.	
(c)	Les	disposicions	del	Govern	que	contenguin	legislació	delegada	reben	el	títol	de	decrets	legislatius.	
(d)	Les	Corts	Generals	poden	delegar	en	el	Govern	la	potestat	de	dictar	normes	amb	rang	de	llei	sobre	

matèries	determinades	que	no	hagin	de	ser	regulades	per	llei	orgànica.	
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23)	Si	s’afirma	que	amb	càrrec	als	crèdits	consignats	en	els	pressuposts	només	es	poden	contreure	

obligacions	derivades	de	les	despeses	que	es	facin	durant	l’any	natural	de	l’exercici	pressupostari,	es	
parla:	

(a)	Del	principi	d’unitat.	
(b)	Del	principi	de	no	afectació.	
(c)	Del	principi	d’especialitat	temporal.	
(d)	Del	principi	d’especialitat	qualitativa.	
	
24)	D’acord	amb	l’article	145.1	de	la	Llei	40/2015,	d’1	d’octubre,	de	règim	jurídic	del	sector	públic,	els	

òrgans	de	cooperació:	
(a)	Només	poden	ser	òrgans	de	composició	multilateral	d’àmbit	general.	
(b)	Són	òrgans	de	composició	multilateral	o	bilateral,	d’àmbit	exclusivament	especial.	
(c)	Són	òrgans	de	composició	multilateral	o	bilateral,	d’àmbit	general	o	especial.	
(d)	Només	poden	ser	òrgans	de	composició	multilateral	d’àmbit	especial.	
	
25)	D’acord	amb	l’article	29.2	de	la	Llei	29/1998,	de	13	de	juliol,	reguladora	de	la	jurisdicció	contenciosa	

administrativa,	quan	l’Administració	no	executa	els	seus	actes	ferms,	els	afectats	poden	sol·licitar-ne	
l’execució,	i	si	aquesta	no	es	produeix,	en	quin	termini	poden	formular	un	recurs	contenciós	
administratiu?	

(a)	En	el	termini	de	quinze	dies	des	de	la	petició.	
(b)	En	el	termini	de	dos	mesos	des	de	la	petició.	
(c)	En	el	termini	d’un	mes	des	de	la	petició.	
(d)	En	el	termini	de	tres	mesos	des	de	la	petició.	
	
26)	D’acord	amb	l’article	143	de	la	Llei	3/2007,	de	27	de	març,	de	la	funció	pública	de	la	comunitat	

autònoma	de	les	Illes	Balears,	les	sancions	disciplinàries	por	faltes	greus	que	s’imposin	al	personal	
funcionari	prescriuen:	

(a)	Al	cap	de	dos	anys.	
(b)	Al	cap	de	sis	mesos.	
(c)	Al	cap	d’un	any.	
(d)	Al	cap	de	tres	anys.	
	
27)	D’acord	amb	l’article	3	de	la	Llei	31/1995,	de	8	de	novembre,	de	prevenció	de	riscs	laborals,	aquesta	

Llei	és	aplicable:	
(a)	A	les	forces	armades.	
(b)	A	les	relacions	de	caràcter	administratiu	o	estatutari	del	personal	civil	al	servei	de	les	administracions	

públiques.	
(c)	Als	serveis	operatius	de	protecció	civil.	
(d)	A	la	policia.	
	
28)	D’acord	amb	la	Llei	14/2014,	de	29	de	desembre,	de	finances	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	

Balears,	concedir	bestretes	de	tresoreria	correspon:	
(a)	A	la	persona	titular	de	cada	conselleria	de	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears.	
(b)	Al	director	general	competent	en	matèria	de	tresoreria.	
(c)	Al	Consell	de	Govern,	a	proposta	del	conseller	competent	en	matèria	d’hisenda	i	pressuposts.	
(d)	Al	conseller	competent	en	matèria	d’hisenda	i	pressuposts,	a	proposta	del	director	general	competent	

en	matèria	de	tresoreria.	
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29)	D’acord	amb	l’article	59	del	Text	Refós	de	la	Llei	de	l’Estatut	bàsic	de	l’empleat	públic,	aprovat	pel	

Reial	decret	legislatiu	5/2015,	de	30	d’octubre,	la	reserva	del	7	%	en	les	ofertes	públiques	d’ocupació	
per	cobrir	vacants	entre	persones	amb	discapacitat	s’ha	de	dur	a	terme	de	la	manera	següent:	

(a)	Un	2	%	han	de	ser	cobertes	per	persones	amb	discapacitat	intel·lectual	o	sordesa	prelocutiva,	i	la	resta	
per	persones	que	acreditin	qualsevol	tipus	de	discapacitat.	

(b)	Un	3	%	han	de	ser	cobertes	per	persones	amb	discapacitat	intel·lectual,	i	la	resta	per	persones	que	
acreditin	qualsevol	tipus	de	discapacitat.	

(c)	El	7	%	del	total	pot	ser	cobert	per	persones	que	acreditin	qualsevol	tipus	de	discapacitat.	
(d)	Un	2	%	han	de	ser	cobertes	per	persones	amb	discapacitat	intel·lectual	i	la	resta	per	persones	que	

acreditin	qualsevol	tipus	de	discapacitat.	
	
30)	D’acord	amb	la	Llei	19/2013,	de	9	de	desembre,	de	transparència,	accés	a	la	informació	pública	i	bon	

govern,	la	persona	que	fa	una	sol·licitud	d’informació	pública:	
(a)	No	és	necessari	indicar	els	motius	de	la	sol·licitud	perquè	la	resolució	no	pot	tenir-los	en	compte.	
(b)	No	està	obligada	a	motivar	la	seva	sol·licitud	d’accés	a	la	informació,	però	si	exposa	els	motius	en	la	

sol·licitud	poden	ser	tinguts	en	compte	quan	es	dicti	la	resolució.	
(c)	Ha	d’indicar	per	què	vol	aquesta	informació	pública	en	la	mateixa	sol·licitud.	
(d)	Està	obligada	a	motivar	la	seva	sol·licitud	d’accés	a	la	informació,	i	l’absència	de	motivació	pot	ser	causa	

de	rebuig	de	la	sol·licitud.	
	
31)	D’acord	amb	l’article	55	del	Text	Refós	de	la	Llei	de	l’Estatut	bàsic	de	l’empleat	públic,	aprovat	pel	

Reial	decret	legislatiu	5/2015,	de	30	d’octubre,	quin	d’aquests	principis	no	és	un	principi	rector	
d’accés	a	l’ocupació	pública?	

(a)	Antiguitat.	
(b)	Transparència.	
(c)	Publicitat	de	les	convocatòries	i	de	les	seves	bases.	
(d)	Igualtat,	mèrit	i	capacitat.	
	
32)	D’acord	amb	la	Llei	40/2015,	d’1	d’octubre,	de	règim	jurídic	del	sector	públic,	senyalau	la	resposta	

correcta	respecte	dels	òrgans	col·legiats:	
(a)	Quan	els	membres	de	l’òrgan	votin	en	contra	o	s’abstinguin,	no	quedaran	exempts	de	la	responsabilitat	

que,	si	escau,	pugui	derivar-se	dels	acords.	
(b)	Els	òrgans	col·legiats	poden	celebrar	les	seves	sessions	tant	de	manera	presencial	com	a	distància.	
(c)	Per	a	la	vàlida	constitució	de	l’òrgan	col·legiat,	a	l’efecte	de	la	celebració	de	sessions,	deliberacions	i	

presa	d’acords,	l’assistència	del	president	i	del	secretari	ha	de	ser	presencial.	
(d)	No	pot	ser	objecte	de	deliberació	o	d’acord	cap	assumpte	que	no	figuri	inclòs	en	l’ordre	del	dia,	tret	que	

així	ho	decideixi	el	president.	
	
33)	D’acord	amb	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	les	administracions	públiques	poden	revocar,	mentre	no	hagi	
transcorregut	el	termini	de	prescripció,	els	seus	actes	de	gravamen	o	desfavorables:	

(a)	Sempre	que	aquesta	revocació	no	constitueixi	dispensa	o	exempció	no	permesa	per	les	lleis,	ni	sigui	
contrària	al	principi	d’igualtat,	a	l’interès	públic	o	a	l’ordenament	jurídic.	

(b)	Sempre	que	aquesta	revocació	no	constitueixi	dispensa	o	exempció	no	permesa	per	les	lleis,	ni	sigui	
contrària	al	principi	de	bona	fe	i	a	l’ordenament	jurídic.	

(c)	Sempre	que	aquesta	revocació	no	constitueixi	dispensa	o	exempció	no	permesa	per	les	lleis,	ni	sigui	
contrària	al	principi	de	bona	fe,	a	l’interès	públic	o	a	l’ordenament	jurídic.	

(d)	Sempre	que	aquesta	revocació	no	constitueixi	dispensa	o	exempció	no	permesa	per	les	lleis,	ni	sigui	
contrària	al	principi	de	seguretat	jurídica.	
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34)	D’acord	amb	l’article	5	del	Decret	113/2010,	de	5	de	novembre,	d’accés	electrònic	als	serveis	públics	

de	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears,	l’inventari	automatitzat	de	tots	els	
tipus	de	procediments	que	tramitin	els	òrgans	de	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	
Illes	Balears	i	els	seus	ens	públics:	

(a)	Es	troba	ubicat	en	el	portal	web	de	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears.	
(b)	Es	troba	ubicat	a	la	intranet	corporativa.	
(c)	Forma	part	del	contingut	de	la	Seu	Electrònica	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears.	
(d)	S’ha	d’incloure	en	el	Portal	de	Transparència.	
	
35)	Senyalau	la	resposta	correcta.	D’acord	amb	la	Llei	3/2007,	de	27	de	març,	de	la	funció	pública	de	la	

comunitat	autònoma	de	les	Illes	Balears,	en	relació	amb	les	situacions	administratives	del	personal	
funcionari:	

(a)	El	temps	de	permanència	en	la	situació	de	serveis	especials	serà	computable	a	l’efecte	de	triennis,	
consolidació	de	grau	personal,	promoció	i	carrera	administrativa.	

(b)	Els	permisos	i	les	llicències	que	comporten	reserva	del	lloc	de	feina	alteren	la	situació	de	servei	actiu.	
(c)	El	període	de	permanència	en	la	situació	d’excedència	per	a	les	víctimes	de	violència	de	gènere	dona	

dret	a	la	reserva	del	lloc	de	feina,	però	no	és	computable	als	efectes	de	triennis.	
(d)	El	personal	funcionari	interí	no	pot	gaudir	de	la	situació	d’excedència	voluntària	per	cura	de	familiars.	
	
36)	D’acord	amb	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	respecte	del	funcionament	del	registre	electrònic:	
(a)	Permet	la	presentació	de	documents	tots	els	dies	de	l’any	durant	les	24	hores.	
(b)	Permet	la	presentació	de	documents	tots	els	dies	hàbils	de	l’any	durant	les	24	hores.	
(c)	Permet	la	presentació	de	documents	tots	els	dies	hàbils	de	l’any	entre	les	8	i	les	22	hores.	
(d)	Permet	la	presentació	de	documents	tots	els	dies	de	l’any	entre	les	8	i	les	22	hores.	
	
37)	D’acord	amb	l’article	74	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	les	qüestions	incidentals	que	se	suscitin	en	el	procediment,	fins	i	tot	les	
que	es	refereixen	a	la	nul·litat	d’actuacions:	

(a)	En	suspenen	la	tramitació,	excepte	l’abstenció.	
(b)	En	suspenen	la	tramitació,	excepte	la	recusació.	
(c)	No	en	suspenen	la	tramitació,	excepte	la	recusació.	
(d)	No	en	suspenen	la	tramitació,	excepte	l’abstenció.	
	
38)	D’acord	amb	l’article	141.4	de	la	Llei	3/2007,	de	27	de	març,	de	la	funció	pública	de	la	comunitat	

autònoma	de	les	Illes	Balears,	la	sanció	de	suspensió	de	funcions	determina	la	pèrdua	del	lloc	de	
feina:	

(a)	En	cap	cas.	
(b)	Quan	sigui	superior	a	dotze	mesos.	
(c)	Quan	sigui	superior	a	nou	mesos.	
(d)	Quan	sigui	superior	a	sis	mesos.	
	
39)	D’acord	amb	la	Constitució	espanyola,	els	pressuposts	generals	de	l’Estat:	
(a)	S’han	de	presentar	davant	el	Congrés	dels	Diputats	almenys	tres	mesos	abans	de	l’expiració	dels	de	l’any	

anterior.	
(b)	Inclouen	la	totalitat	de	les	despeses	i	els	ingressos	dels	sectors	públics	estatal	i	autonòmic.	
(c)	Poden	crear	tributs	quan	una	llei	tributària	substantiva	així	ho	prevegi.	
(d)	Inclouen	l’import	dels	beneficis	fiscals	que	afecten	els	tributs	propis	de	les	comunitats	autònomes.	
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40)	D’acord	amb	l’article	50	de	la	Llei	3/2007,	de	27	de	març,	de	la	funció	pública	de	la	comunitat	

autònoma	de	les	Illes	Balears,	quin	dels	següents	no	és	un	requisit	per	accedir	a	la	funció	pública?	
(a)	No	haver	estat	separat,	mitjançant	procediment	disciplinari,	de	cap	administració	o	ocupació	pública.	
(b)	Tenir	la	titulació	acadèmica	que	es	requereixi	en	cada	cas	o	estar	en	condició	d’obtenir-la	en	la	data	de	

finalització	del	termini	de	presentació	de	sol·licituds	de	participació.	
(c)	Tenir	el	veïnatge	civil	balear.	
(d)	Tenir	les	capacitats	i	les	aptituds	físiques	i	psíquiques	que	siguin	necessàries	per	a	l’exercici	de	les	

funcions	corresponents.	
	
41)	D’acord	amb	l’article	47.3	de	la	Llei	1/2019,	de	31	de	gener,	del	Govern	de	les	Illes	Balears,	les	ordres	

que	afecten	més	d’una	conselleria	són	signades:	
(a)	Pel	conseller	encarregat	de	la	secretaria	del	Consell	de	Govern.	
(b)	Conjuntament,	pels	consellers	competents	per	raó	de	la	matèria.	
(c)	Pel	conseller	competent	que	ha	iniciat	el	procediment	d’elaboració	de	normativa.	
(d)	Indistintament,	per	qualsevol	dels	consellers	competents	per	raó	de	la	matèria.	
	
42)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	D’acord	amb	l’article	4	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	

procediment	administratiu	comú	de	les	administracions	públiques,	es	consideren	interessats	en	el	
procediment	administratiu:	

(a)	Els	qui	el	promoguin	com	a	titulars	de	drets	o	interessos	legítims	individuals	o	col·lectius.	
(b)	Aquells	els	interessos	legítims	dels	quals,	individuals	o	col·lectius,	puguin	resultar	afectats	per	la	

resolució	i	es	personin	en	el	procediment	mentre	no	s’hagi	dictat	una	resolució	definitiva.	
(c)	Aquells	que	ho	sol·licitin	emparant-se	en	el	dret	d’accés	a	l’expedient.	
(d)	Els	qui,	sense	haver	iniciat	el	procediment,	tenguin	drets	que	puguin	resultar	afectats	per	la	decisió	que	

s’adopti	en	aquest.	
	
43)	D’acord	amb	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	els	actes	administratius	produïts	per	silenci	administratiu:	
(a)	Es	poden	fer	valer	davant	qualsevol	persona	física	o	jurídica,	pública	o	privada.	
(b)	Només	es	poden	fer	valer	davant	l’Administració.	
(c)	Han	d’acreditar-se	mitjançant	un	certificat	emès	per	l’Administració.	
(d)	Produeixen	efectes	des	de	l’endemà	al	del	venciment	del	termini	màxim	en	el	qual	ha	de	dictar-se	i	

notificar-se	la	resolució	expressa,	encara	que	aquesta	s’hagi	expedit.	
	
44)	Quina	de	les	actuacions	següents	es	considera	activitat	administrativa	de	servei	públic?	
(a)	Les	prestacions	sanitàries.	
(b)	La	concessió	d’una	autorització.	
(c)	La	concessió	d’una	subvenció.	
(d)	La	imposició	d’una	sanció.	
	
45)	D’acord	amb	la	Llei	19/2013,	de	9	de	desembre,	de	transparència,	accés	a	la	informació	pública	i	bon	

govern,	si	se	sol·licita	una	informació	que	pot	afectar	drets	o	interessos	de	tercers,	degudament	
identificats:	

(a)	S’ha	de	notificar	als	tercers	l’obligació	que	tenen	de	fer	les	oportunes	al·legacions	en	un	termini	de	
quinze	dies.	

(b)	Se’ls	ha	de	concedir	un	termini	de	cinc	dies	perquè	puguin	fer	les	al·legacions	que	considerin	oportunes,	
i	en	cas	de	manifestar	la	seva	disconformitat,	mai	es	pot	donar	la	informació.	

(c)	Se’ls	ha	de	concedir	un	termini	de	quinze	dies	perquè	puguin	fer	les	al·legacions	que	considerin	
oportunes.	

(d)	Només	es	pot	oferir	la	informació	que	no	afecti	tercers,	prèvia	comunicació	a	la	persona	sol·licitant.	
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46)	D’acord	amb	l’article	10	de	la	Llei	3/2003,	de	26	de	març,	de	règim	jurídic	de	l’Administració	de	la	

Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears,	quina	de	les	matèries	següents	que	tenen	atribuïdes	els	
consellers	del	Govern	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears	és	indelegable?	

(a)	Mantenir	les	relacions	institucionals	amb	els	òrgans	superiors	de	l’Administració	General	de	l’Estat,	de	
les	comunitats	autònomes	i	de	la	resta	d’administracions	públiques	territorials,	en	l’àmbit	de	
competències	atribuïdes	a	la	conselleria.	

(b)	Plantejar,	si	escau,	els	conflictes	d’atribucions	contra	òrgans	d’altres	conselleries.	
(c)	Dirigir	i	coordinar	l’actuació	dels	titulars	dels	òrgans	directius	de	la	conselleria.	
(d)	Resoldre	els	recursos	i	les	reclamacions	administratives	d’acord	amb	el	que	preveu	la	legislació	vigent.	
	
47)	D’acord	amb	l’article	1.b)	de	la	Llei	orgànica	3/2018,	de	5	de	desembre,	de	protecció	de	dades	de	

caràcter	personal,	aquesta	Llei	orgànica	té	per	objecte:	
(a)	Garantir	els	drets	digitals	de	l’Administració.	
(b)	Garantir	els	drets	digitals	de	la	ciutadania.	
(c)	Garantir	els	drets	digitals	de	les	persones	físiques	i	jurídiques.	
(d)	Garantir	els	drets	digitals	de	les	empreses.	
	
48)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	Segons	l’article	5.3	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	

administratiu	comú	de	les	administracions	públiques,	s’ha	d’acreditar	la	representació:	
(a)	Per	als	actes	i	gestions	de	mer	tràmit.	
(b)	Per	interposar	recursos.	
(c)	Per	formular	sol·licituds.	
(d)	Per	desistir	d’accions.	
	
49)	D’acord	amb	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	la	convalidació	d’un	acte	implica:	
(a)	Que	quan	un	acte	anul·lable	conté	els	elements	constitutius	d’un	altre	diferent	produeix	els	efectes	

d’aquest.	
(b)	Que	en	cap	cas	es	poden	esmenar	els	defectes	d’un	acte	anul·lable.	
(c)	Que	en	determinats	casos	es	poden	esmenar	els	defectes	dels	actes	nuls.	
(d)	Que	l’acte	de	convalidació	produeix	efectes	des	de	la	seva	data,	llevat	del	que	està	disposat	per	a	la	

retroactivitat	dels	actes	administratius.	
	
50)	La	Plataforma	d’Interoperabilitat	de	les	Illes	Balears	(PINBAL):	
(a)	Només	permet	accedir	als	particulars	per	consultar	tots	els	seus	documents	i	les	seves	dades.	
(b)	Permet	dur	a	terme	consultes	als	serveis	disponibles	mitjançant	la	Plataforma	d’Intermediació	de	dades	

de	l’Administració	General	de	l’Estat	i	als	serveis	propis	definits	en	l’àmbit	de	la	Comunitat	Autònoma	de	
les	Illes	Balears.	

(c)	Permet	que	l’Administració	General	de	l’Estat	pugui	resoldre	procediments	en	les	Illes	Balears.	
(d)	Permet	consultar	tots	els	documents	elaborats	per	totes	les	administracions	públiques.	
	
51)	El	II	Pla	d’Igualtat	entre	Homes	i	Dones	de	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	

Balears	(serveis	generals)	2016-2019	s’estructura:	
(a)	En	3	eixos	que	despleguen	les	mesures	i	les	accions.	
(b)	En	6	eixos	que	despleguen	els	objectius,	les	mesures	i	les	accions.	
(c)	En	6	títols,	3	capítols	i	25	articles.	
(d)	En	5	eixos	que	despleguen	els	objectius,	les	mesures	i	les	accions.	
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52)	D’acord	amb	l’article	17	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	indicau	quina	resposta	no	és	correcta	referent	als	documents	electrònics	
emmagatzemats	en	l’arxiu	electrònic	únic:	

(a)	S’han	de	conservar	sempre	en	un	format	PDF.	
(b)	S’han	de	conservar	en	un	format	que	permeti	garantir	l’autenticitat,	la	integritat	i	la	conservació	del	

document.	
(c)	S’ha	d’assegurar	en	tot	cas	la	possibilitat	de	traslladar	les	dades	a	altres	formats	i	suports	que	

garanteixin	l’accés	des	de	diferents	aplicacions.	
(d)	S’han	de	conservar	en	un	format	que	permeti	garantir	la	seva	consulta	independentment	del	temps	

transcorregut	des	que	es	va	emetre.	
	
53)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	D’acord	amb	l’article	6	de	la	Llei	29/1998,	de	13	de	juliol,	reguladora	

de	la	jurisdicció	contenciosa	administrativa,	quin	dels	òrgans	següents	no	està	integrat	en	l’ordre	
jurisdiccional	contenciós	administratiu?	

(a)	La	Sala	Contenciosa	Administrativa	de	l’Audiència	Nacional.	
(b)	La	Sala	Contenciosa	Administrativa	del	Tribunal	Constitucional.	
(c)	La	Sala	Contenciosa	Administrativa	del	Tribunal	Suprem.	
(d)	Les	Sales	contencioses	administratives	dels	tribunals	superiors	de	justícia.	
	
54)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	D’acord	amb	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	

administratiu	comú	de	les	administracions	públiques,	referent	a	l’expedició	de	còpies	autèntiques	dels	
documents	públics	administratius	o	privats:	

(a)	Poden	ser	expedides	mitjançant	una	actuació	administrativa	automatitzada.	
(b)	Poden	ser	expedides	en	els	òrgans	que	tenguin	atribuïdes	les	competències.	
(c)	Poden	ser	expedides	mitjançant	funcionaris	habilitats.	
(d)	Poden	ser	expedides	mitjançant	qualsevol	empleat	públic.	
	
55)	D’acord	amb	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	l’aplicació	del	procediment	d’urgència:	
(a)	Només	es	pot	acordar	per	raons	d’interès	públic.	
(b)	Implica	que	es	redueixen	a	la	meitat	els	terminis	establerts	per	al	procediment	ordinari,	inclosos	els	

relatius	a	la	presentació	de	sol·licituds.	
(c)	Contra	l’acord	que	declari	l’aplicació	de	la	tramitació	d’urgència	es	pot	interposar	recurs	d’alçada.	
(d)	Només	es	pot	acordar	d’ofici.	
	
56)	D’acord	amb	l’article	16	del	V	Conveni	col·lectiu	per	al	personal	laboral	al	servei	de	l’Administració	de	

la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears,	en	quants	de	nivells	de	classificació	s’articulen	els	grups	
professionals	del	personal	laboral?	

(a)	8	nivells.	
(b)	26	nivells.	
(c)	12	nivells.	
(d)	30	nivells.	
	
57)	D’acord	amb	la	Llei	14/2014,	de	29	de	desembre,	de	finances	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	

Balears,	les	modificacions	de	crèdit	que	es	poden	finançar	per	mitjà	del	fons	de	contingència	són:	
(a)	Únicament	els	crèdits	extraordinaris	i	els	suplements	de	crèdit.	
(b)	Únicament	les	transferències	de	crèdit	i	les	generacions	de	crèdit.	
(c)	Les	transferències	de	crèdit,	les	generacions	de	crèdit	i	les	rectificacions	de	crèdit.	
(d)	Els	crèdits	extraordinaris,	els	suplements	de	crèdit,	les	ampliacions	de	crèdit	i	les	incorporacions	de	

crèdit.	
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58)	Quin	requisit	no	és	necessari	per	ser	nomenat	conseller	del	Govern	de	les	Illes	Balears?	
(a)	Ser	resident	balear.	
(b)	Gaudir	dels	drets	de	sufragi	actiu	i	passiu.	
(c)	No	estar	inhabilitat	per	sentència	judicial	ferma.	
(d)	Ser	major	d’edat.	
	
59)	Segons	l’article	20	de	la	Llei	7/1985,	de	2	d’abril,	reguladora	de	les	bases	del	règim	local,	quin	dels	

òrgans	següents	pot	no	haver-hi,	en	un	ajuntament?	
(a)	Els	tinents	de	batle.	
(b)	La	Junta	de	Govern	Local.	
(c)	El	batle.	
(d)	El	Ple.	
	
60)	Segons	el	que	disposa	l’article	168	de	la	Constitució	espanyola,	en	la	reforma	agreujada,	el	

referèndum	per	ratificar-la:	
(a)	És	facultatiu,	només	quan	així	ho	sol·licitin,	dins	dels	quinze	dies	següents	a	la	seva	aprovació,	una	

desena	part	dels	membres	de	qualsevol	de	les	cambres.	
(b)	És	obligatori.	
(c)	És	facultatiu,	només	quan	així	ho	sol·licitin,	dins	dels	quinze	dies	següents	a	la	seva	aprovació,	una	

vintena	part	dels	membres	de	qualsevol	de	les	cambres.	
(d)	És	facultatiu,	només	quan	així	ho	sol·licitin,	dins	dels	quinze	dies	següents	a	la	seva	aprovació,	una	

desena	part	dels	membres	del	Congrés.	
	
61)	Segons	l’article	53.1	de	la	Constitució	espanyola,	l’exercici	dels	drets	i	llibertats	reconeguts	en	el	

capítol	segon	del	títol	I	només	pot	ser	regulat:	
(a)	Per	llei,	que	en	tot	cas	haurà	de	respectar	el	contingut	essencial	d’aquests	drets	i	d’aquestes	llibertats.	
(b)	Per	la	Constitució	espanyola,	que	en	tot	cas	haurà	de	respectar	el	contingut	essencial	d’aquests	drets	i	

d’aquestes	llibertats.	
(c)	Per	reial	decret,	que	en	tot	cas	haurà	de	respectar	el	contingut	essencial	d’aquests	drets	i	d’aquestes	

llibertats.	
(d)	Per	reglament,	que	en	tot	cas	haurà	de	respectar	el	contingut	essencial	d’aquests	drets	i	d’aquestes	

llibertats.	
	
62)	Senyalau	la	resposta	correcta:	
(a)	El	Govern	pot	dictar	lleis.	
(b)	El	Govern	proposa	la	moció	de	censura.	
(c)	El	Govern	no	pot	dictar	normes	amb	rang	de	llei.	
(d)	El	Govern	pot	dictar	normes	amb	rang	de	llei.	
	
63)	Segons	l’article	162	de	la	Constitució	espanyola,	qui	no	està	legitimat	per	interposar	el	recurs	

d’empara?	
(a)	El	Defensor	del	Poble.	
(b)	Tota	persona	natural	o	jurídica	que	invoqui	un	interès	legítim.	
(c)	El	ministeri	fiscal.	
(d)	50	diputats.	
	
64)	D’acord	amb	l’article	9	de	l’Estatut	d’autonomia,	tenen	la	condició	política	de	ciutadans	de	la	

comunitat	autònoma	de	les	Illes	Balears:	
(a)	Els	espanyols	que	tenguin	veïnatge	administratiu	a	qualsevol	dels	municipis	de	les	Illes	Balears.	
(b)	Els	espanyols	que	tenguin	el	veïnatge	civil	balear.	
(c)	En	tot	cas,	els	espanyols	residents	a	l’estranger	que	hagin	tingut	el	darrer	veïnatge	administratiu	a	les	

Illes	Balears,	sense	necessitat	d’acreditar	aquesta	condició.	
(d)	Les	persones	empadronades	a	qualsevol	municipi	de	les	Illes	Balears.	
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65)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	Segons	l’article	67	de	la	Constitució	espanyola:	
(a)	Ningú	pot	ser	membre	de	les	dues	cambres	simultàniament.	
(b)	Els	membres	de	les	Corts	Generals	no	estan	lligats	per	mandat	imperatiu.	
(c)	Ningú	pot	acumular	l’acta	d’una	assemblea	de	comunitat	autònoma	amb	la	de	diputat	al	Congrés.	
(d)	Ningú	pot	acumular	l’acta	d’una	assemblea	de	comunitat	autònoma	amb	la	de	senador.	
	
66)	La	signatura	de	la	darrera	reforma	del	Tractat	de	la	Unió	Europea,	on	va	tenir	lloc?	
(a)	A	Amsterdam.	
(b)	No	s’ha	produït	cap	reforma	del	Tractat	de	la	Unió	Europea.	
(c)	A	Niça.	
(d)	A	Lisboa.	
	
67)	El	18	d’abril	de	1951	es	va	signar	a	París	el	Tractat	constitutiu	de	la	Comunitat	Europea	del	Carbó	i	de	

l’Acer.	Quins	països	van	signar	aquest	Tractat?	
(a)	Alemanya	Occidental,	Bèlgica,	França,	Itàlia,	Luxemburg	i	els	Països	Baixos.	
(b)	Alemanya	Occidental,	Bèlgica,	França,	Gran	Bretanya,	Itàlia	i	els	Països	Baixos.	
(c)	Alemanya	Occidental,	França,	Gran	Bretanya,	Itàlia,	Luxemburg	i	els	Països	Baixos.	
(d)	Alemanya	Occidental,	Dinamarca,	França,	Itàlia,	Luxemburg	i	els	Països	Baixos.	
	
68)	En	cas	de	necessitat	extraordinària	i	urgent,	el	Consell	de	Govern	pot	dictar	mesures	legislatives	

provisionals	en	forma	de	decrets	llei:	
(a)	Que	queden	derogats	si	en	el	termini	improrrogable	dels	seixanta	dies	subsegüents	d’haver-se	

promulgat	no	són	validats	expressament	pel	Parlament.	
(b)	Que	poden	afectar	els	pressuposts	generals	de	la	Comunitat	Autònoma.	
(c)	Que	es	poden	tramitar,	per	acord	del	Parlament,	com	a	projecte	de	llei	pel	procediment	d’urgència.	
(d)	Que	han	de	ser	validats	pel	Parlament	en	un	debat	i	votació	que,	en	cap	cas,	serà	a	la	totalitat.	
	
69)	D’acord	amb	l’article	9	de	la	Llei	8/2000,	de	27	d’octubre,	de	consells	insulars,	qui	dirigeix	el	govern	i	

l’administració	insular?	
(a)	El	Ple	del	Consell	Insular.	
(b)	El	president	de	les	Illes	Balears.	
(c)	El	president	del	Consell	Insular.	
(d)	La	Comissió	de	Govern.	
	
70)	Segons	l’article	17.2	de	la	Constitució	espanyola,	la	detenció	preventiva	no	pot	durar	més	del	temps	

estrictament	necessari	per	fer	les	indagacions	per	tal	d’aclarir	els	fets.	En	tot	cas,	en	quin	termini	
màxim	el	detingut	ha	de	ser	posat	en	llibertat	o	a	la	disposició	de	l’autoritat	judicial?	

(a)	En	quaranta-vuit	hores.	
(b)	En	setanta-dues	hores.	
(c)	En	dotze	hores.	
(d)	En	vint-i-quatre	hores.	
	
71)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	Segons	l’article	18	de	la	Constitució	espanyola:	
(a)	Es	garanteix	el	secret	de	les	comunicacions	i,	especialment,	de	les	postals,	telegràfiques	i	telefòniques,	

excepte	en	cas	de	resolució	judicial.	
(b)	El	domicili	és	inviolable.	No	s’hi	pot	entrar	ni	fer-hi	cap	escorcoll	sense	consentiment	del	titular	o	

resolució	judicial,	excepte	en	cas	de	delicte	flagrant.	
(c)	Es	garanteix	el	dret	a	l’honor,	a	la	intimitat	personal	i	familiar	i	a	la	pròpia	imatge.	
(d)	La	llei	no	limitarà	l’ús	de	la	informàtica	per	garantir	l’honor	i	la	intimitat	personal	i	familiar	dels	

ciutadans	i	el	ple	exercici	dels	seus	drets.	
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72)	Senyalau	la	resposta	correcta.	Dels	actes	del	rei,	són	responsables:	
(a)	Les	persones	que	els	referenden	i	el	monarca	mateix.	
(b)	Ningú	no	n’és	responsable,	perquè	els	actes	estan	referendats.	
(c)	Les	persones	que	no	els	referenden	adscrites	a	la	Corona.	
(d)	Les	persones	que	els	referenden.	
	
73)	Senyalau	la	resposta	correcta	en	relació	amb	les	lleis	marc.	Segons	l’article	150.1	de	la	Constitució	

espanyola:	
(a)	Les	Corts	Generals,	en	matèries	de	competència	estatal,	poden	atribuir	a	totes	o	a	alguna	de	les	

comunitats	autònomes	la	facultat	de	dictar,	per	a	si	mateixes,	normes	legislatives	en	el	marc	dels	
principis,	bases	i	directrius	fixats	per	una	llei	estatal.	

(b)	Les	Corts	Generals,	en	matèries	de	competència	estatal	o	autonòmica,	poden	atribuir	a	totes	o	a	alguna	
de	les	comunitats	autònomes	la	facultat	de	dictar,	per	a	si	mateixes,	normes	legislatives	en	el	marc	dels	
principis,	bases	i	directrius	fixats	per	una	llei	estatal.	

(c)	Les	Corts	Generals,	en	matèries	de	competència	estatal,	han	d’atribuir	a	totes	les	comunitats	autònomes	
la	facultat	de	dictar,	per	a	si	mateixes,	normes	legislatives	en	el	marc	dels	principis,	bases	i	directrius	
fixats	per	una	llei	estatal.	

(d)	Les	Corts	Generals,	en	matèries	de	competència	estatal	o	autonòmica,	han	d’atribuir	a	totes	les	
comunitats	autònomes	la	facultat	de	dictar,	per	a	si	mateixes,	normes	legislatives	en	el	marc	dels	
principis,	bases	i	directrius	fixats	per	una	llei	estatal.	

	
74)	D’acord	amb	la	Llei	3/2003,	de	26	de	març,	de	règim	jurídic	de	l’Administració	de	la	Comunitat	

Autònoma	de	les	Illes	Balears,	no	correspon	als	secretaris	generals	de	les	conselleries:	
(a)	Elaborar	l’avantprojecte	de	l’estat	de	despeses	i	de	l’estimació	dels	ingressos	de	la	conselleria	i	de	les	

entitats	públiques	dependents.	
(b)	Prestar	assistència	tècnica	i	jurídica	al	conseller	en	l’exercici	de	la	potestat	normativa.	
(c)	Subscriure	contractes	en	nom	de	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears.	
(d)	Tenir	cura	de	les	publicacions	tècniques	de	la	conselleria.	
	
75)	L’article	14	del	Tractat	de	la	Unió	Europea	estableix	que	el	Parlament	Europeu	està	format	com	a	

màxim:	
(a)	Per	850	membres	(incloent	el	president).	
(b)	Per	650	diputats	més	el	president.	
(c)	Per	750	diputats	més	el	president.	
(d)	Per	750	membres	(incloent	el	president).	
	
76)	Dins	el	dret	a	participar	en	condicions	d’igualtat	en	els	assumptes	públics,	reconegut	per	l’article	15	

de	l’Estatut	d’autonomia	de	les	Illes	Balears,	no	s’hi	inclou:	
(a)	El	dret	de	sufragi	actiu	i	passiu.	
(b)	El	dret	d’accés	als	arxius	i	registres	administratius	de	les	institucions	i	administracions	públiques	de	les	

Illes	Balears.	
(c)	El	dret	a	promoure	i	presentar	iniciatives	legislatives.	
(d)	El	dret	de	petició	individual.	
	
77)	Segons	l’article	162	de	la	Constitució	espanyola,	qui	no	està	legitimat	per	interposar	el	recurs	

d’inconstitucionalitat?	
(a)	El	president	del	Govern.	
(b)	El	ministeri	fiscal.	
(c)	El	Defensor	del	Poble.	
(d)	50	senadors.	
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78)	Segons	l’article	70	de	l’Estatut	d’autonomia	de	les	Illes	Balears,	quina	de	les	competències	següents	

no	és	una	competència	pròpia	dels	consells	insulars?	
(a)	Tutela,	acolliment	i	adopció	de	menors.	
(b)	Urbanisme	i	habitabilitat.	
(c)	Inspecció	tècnica	de	vehicles.	
(d)	Conservació,	modificació	i	desenvolupament	del	dret	civil	propi	de	les	Illes	Balears.	
	
79)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	La	lliure	circulació	dels	treballadors	a	la	Unió	Europea:	
(a)	Implica	el	dret	de	desplaçar-se	lliurement	amb	aquesta	finalitat	en	el	territori	dels	Estats	membres.	
(b)	Implica	que	una	vegada	exercida	una	feina	s’ha	de	retornar	a	l’Estat	membre	d’origen	del	treballador.	
(c)	Implica	el	dret	a	residir	en	un	dels	Estats	membres	per	tal	exercir-hi	una	feina.	
(d)	Implica	el	dret	de	respondre	a	ofertes	efectives	de	feina.	
	
80)	El	Parlament	de	les	Illes	Balears	queda	dissolt	i	s’han	de	convocar	noves	eleccions	si	cap	candidat	

obté	la	confiança	del	Parlament	i	si	des	de	la	primera	votació	per	a	la	investidura	transcorren:	
(a)	Tres	mesos.	
(b)	Noranta	dies.	
(c)	Seixanta	dies.	
(d)	Quaranta-cinc	dies.	
	
81)	Segons	l’article	114.2	de	la	Constitució	espanyola,	si	el	Congrés	adopta	una	moció	de	censura:	
(a)	El	Govern	serà	mantingut	en	el	poder,	i	a	continuació	ha	de	procedir-se	a	la	designació	de	president	del	

Govern	segons	el	que	disposa	l’article	99.	
(b)	El	Govern	ha	de	presentar	la	seva	dimissió	al	rei,	i	s’han	de	convocar	noves	eleccions	de	conformitat	

amb	el	que	disposa	la	Llei	orgànica	5/1985,	de	19	de	juny,	del	règim	electoral	general.	
(c)	El	Govern	ha	de	presentar	la	seva	dimissió	al	rei	i	el	candidat	inclòs	en	la	moció	de	censura	s’ha	

d’entendre	investit	de	la	confiança	de	la	cambra	als	efectes	que	preveu	l’article	99.	El	rei	el	nomenarà	
president	del	Govern.	

(d)	El	Govern	ha	de	presentar	la	seva	dimissió	al	rei,	i	a	continuació	s’ha	de	procedir	a	l’elecció	de	president	
del	Govern	segons	el	que	disposa	l’article	99.	

	
82)	Segons	l’article	73	de	la	Constitució	espanyola,	les	cambres	s’han	de	reunir	anualment	en	dos	

períodes	ordinaris	de	sessions:	
(a)	El	primer,	d’octubre	a	desembre,	i	el	segon,	de	febrer	a	maig.	
(b)	El	primer,	de	setembre	a	desembre,	i	el	segon,	de	febrer	a	juny.	
(c)	El	primer,	de	setembre	a	novembre,	i	el	segon,	de	març	a	juny.	
(d)	El	primer,	d’octubre	a	gener,	i	el	segon,	de	febrer	a	maig.	
	
83)	Senyalau	la	resposta	correcta.	Segons	l’article	150.3	de	la	Constitució	espanyola	(que	al·ludeix	a	les	

lleis	d’harmonització),	l’Estat	pot	dictar	lleis	que	estableixin	els	principis	necessaris	per	harmonitzar	
les	disposicions	normatives	de	les	comunitats	autònomes,	fins	i	tot	en	el	cas	de	matèries	atribuïdes	a	
la	competència	d’aquestes,	sempre	que	ho	demani	l’interès	general:	

(a)	Correspon	a	les	Corts	Generals,	per	majoria	simple	del	Congrés,	l’apreciació	d’aquesta	necessitat.	
(b)	Correspon	a	les	Corts	Generals,	per	majoria	absoluta	del	Congrés,	l’apreciació	d’aquesta	necessitat.	
(c)	Correspon	a	les	Corts	Generals,	per	majoria	simple	de	cada	cambra,	l’apreciació	d’aquesta	necessitat.	
(d)	Correspon	a	les	Corts	Generals,	per	majoria	absoluta	de	cada	cambra,	l’apreciació	d’aquesta	necessitat.	
	
84)	Els	reglaments	europeus	es	caracteritzen:	
(a)	El	seu	caràcter	no	obligatori,	el	seu	abast	individual	i	la	seva	aplicabilitat	directa.	
(b)	El	seu	caràcter	obligatori,	el	seu	abast	individual	i	la	seva	aplicació	directa.	
(c)	El	seu	caràcter	vinculant,	el	seu	abast	general	i	la	seva	no	aplicabilitat	directa.	
(d)	Pel	seu	caràcter	obligatori,	el	seu	abast	general	i	la	seva	aplicació	directa.	
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85)	En	relació	amb	la	Unió	Europea,	qui	són	els	components	del	Consell?	
(a)	Només	els	ministres	d’exteriors	dels	Estats	membres.	
(b)	Un	representant	de	cada	Estat	membre,	de	rang	ministerial.	
(c)	Un	representant	de	cada	Estat	membre	i	el	president	de	la	Comissió.	
(d)	Els	caps	d’Estat	dels	Estats	membres	assistits	pel	president	de	la	Comissió	Europea	i	un	membre	de	la	

Comissió.	
	
86)	Una	de	les	següents	no	és	una	funció	de	la	Comissió	Europea:	
(a)	Executa	el	pressupost	i	gestiona	els	fons	estructurals.	
(b)	Negocia	els	tractats	que	després	són	aprovats	pel	Consell	Europeu.	
(c)	Té	la	potestat	legislativa.	
(d)	Té	la	iniciativa	legislativa.	
	
87)	Senyalau	la	resposta	correcta.	El	Parlament	Europeu:	
(a)	Només	té	funcions	de	consulta.	
(b)	Només	és	un	òrgan	de	control.	
(c)	S’elegeix	per	sufragi	universal	directe.	
(d)	És	l’òrgan	encarregat	d’executar	el	pressupost.	
	
88)	En	relació	amb	la	Unió	Europea,	les	recomanacions	i	els	dictàmens:	
(a)	Són	no	vinculants	i	s’adrecen	tant	a	Estats	membres	com	a	persones	físiques	o	jurídiques.	
(b)	Són	vinculants	i	s’adrecen	tant	a	Estats	membres	com	a	persones	físiques	o	jurídiques.	
(c)	Són	vinculants	i	s’adrecen	a	tots	els	Estats	membres.	
(d)	Són	no	vinculants	i	només	s’adrecen	a	persones	físiques	o	jurídiques.	
	
89)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	Segons	l’article	56	de	la	Constitució	espanyola:	
(a)	El	títol	del	monarca	és	el	de	rei	d’Espanya	i	pot	utilitzar	els	altres	que	corresponguin	a	la	Corona.	
(b)	La	persona	del	rei	és	inviolable.	
(c)	Els	actes	del	rei	seran	sempre	subjectes	de	referendament	en	la	forma	establerta	en	l’article	64,	sense	la	

qual	no	tindran	validesa,	llevat	del	que	disposa	l’article	65.2.	
(d)	La	persona	del	rei	està	subjecta	a	responsabilitat.	
	
90)	Segons	l’article	167.1	de	la	Constitució	espanyola	(que	inclou	la	seva	reforma	ordinària),	els	projectes	

de	reforma	constitucional	han	de	ser	aprovats,	en	primera	votació:	
(a)	Per	una	majoria	de	dues	terceres	parts	de	cadascuna	de	les	cambres.	
(b)	Per	una	majoria	absoluta	de	cadascuna	de	les	cambres.	
(c)	Per	una	majoria	de	tres	cinquenes	parts	de	cadascuna	de	les	cambres.	
(d)	Per	una	majoria	simple	de	cadascuna	de	les	cambres.	
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---	PREGUNTES	RESERVA	---	
	
91)	D’acord	amb	l’article	47.2	de	la	Llei	1/2019,	de	31	de	gener,	del	Govern	de	les	Illes	Balears,	els	decrets	

són	signats:	
a)	Pel	president,	o	pel	president	i	pel	conseller	o	consellers	competents	en	la	matèria.	
b)	Exclusivament	pel	president	del	Govern.	
c)	Sempre	pel	conseller	o	consellers	competents	en	la	matèria.	
d)	Sempre	pel	conseller	encarregat	de	la	secretaria	del	Consell	de	Govern.	
	
92)	D’acord	amb	l’article	58	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	els	procediments	s’inicien	d’ofici	per	acord	de	l’òrgan	competent:	
a)	Per	iniciativa	pròpia	o	com	a	conseqüència	d’ordre	superior,	a	petició	raonada	d’altres	òrgans	o	per	

denúncia.	
b)	Per	iniciativa	pròpia	o	com	a	conseqüència	de	la	sol·licitud	d’un	interessat,	a	petició	raonada	d’altres	

òrgans	o	per	denúncia.	
c)	Únicament	per	iniciativa	pròpia.	
d)	Únicament	com	a	conseqüència	d’ordre	superior,	a	petició	raonada	d’altres	òrgans	o	per	denúncia.	
	
93)	La	llei	per	la	qual	els	jutjats	i	tribunals	de	l’ordre	contenciós	administratiu	coneixen	de	les	pretensions	

que	es	dedueixen	en	relació	amb	l’actuació	de	les	administracions	públiques	subjecta	al	dret	
administratiu,	és:	

a)	La	Llei	50/1997,	de	7	de	juliol,	reguladora	de	la	jurisdicció	contenciosa	administrativa.	
b)	La	Llei	30/1992,	de	13	de	juny,	reguladora	de	la	jurisdicció	contenciosa	administrativa.	
c)	La	Llei	29/1998,	de	13	de	juliol,	reguladora	de	la	jurisdicció	contenciosa	administrativa.	
d)	La	Llei	7/1985,	de	7	de	juny,	reguladora	de	la	jurisdicció	contenciosa	administrativa.	
	
94)	Segons	els	principis	generals	que	preveu	l’article	5	de	la	Llei	19/2013,	de	9	de	desembre,	de	

transparència,	accés	a	la	informació	pública	i	bon	govern,	són	aplicables,	si	escau,	a	la	publicitat	
activa:	

a)	Només	són	aplicables	els	límits	derivats	de	la	protecció	de	dades	personals.	
b)	Els	límits	al	dret	d’accés	a	la	informació	pública	que	preveu	l’article	14	i,	especialment,	el	derivat	de	la	

protecció	de	dades	de	caràcter	personal,	regulat	en	l’article	15.	
c)	No	hi	ha	límits	al	dret	d’accés	a	la	informació	pública.	
d)	Només	són	aplicables	els	límits	al	dret	d’accés	a	la	informació	pública	que	preveu	l’article	14.	
	
95)	D’acord	amb	l’article	38	de	la	Llei	40/2015,	d’1	d’octubre,	de	règim	jurídic	del	sector	públic,	la	seu	

electrònica	és:	
a)	Un	mitjà	de	suport	electrònic	en	el	qual	s’emmagatzemen	documents	que	garanteixen	la	integritat,	

autenticitat,	confidencialitat,	qualitat,	protecció	i	conservació	dels	documents	emmagatzemats.	
b)	El	punt	d’accés	electrònic	la	titularitat	del	qual	correspon	a	una	administració	pública,	organisme	públic	o	

entitat	de	dret	públic	que	permet	l’accés	a	través	d’Internet	a	la	informació	publicada.	
c)	L’adreça	electrònica,	disponible	per	als	ciutadans	a	través	de	xarxes	de	telecomunicacions,	la	titularitat	

de	la	qual	correspon	a	una	administració	pública.	
d)	Un	sistema	de	reconeixement	de	signatura	electrònica	dels	interessats	en	els	procediments.	
	
96)	D’acord	amb	l’article	60.2	del	Text	Refós	de	la	Llei	de	l’Estatut	bàsic	de	l’empleat	públic,	aprovat	pel	

Reial	decret	legislatiu	5/2015,	de	30	d’octubre,	poden	formar	part	dels	òrgans	de	selecció:	
a)	Els	funcionaris	de	carrera.	
b)	El	personal	d’elecció	o	de	designació	política,	el	personal	funcionari	i	el	personal	eventual.	
c)	El	personal	de	designació	política,	els	funcionaris	interins	i	el	personal	eventual.	
d)	Els	funcionaris	de	carrera	i	els	funcionaris	interins.	
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97)	Segons	l’article	1.2	de	la	Constitució	espanyola,	de	qui	emanen	els	poders	de	l’Estat?	
a)	De	les	Corts	Generals.	
b)	Del	cap	de	l’Estat.	
c)	Del	cap	de	Govern.	
d)	Del	poble	espanyol.	
	
98)	Segons	l’article	134.1	de	la	Constitució	espanyola,	què	correspon	al	Govern?	
a)	L’esmena	dels	pressuposts	generals	de	l’Estat.	
b)	L’elaboració	dels	pressuposts	generals	de	l’Estat.	
c)	L’examen	dels	pressuposts	generals	de	l’Estat.	
d)	L’aprovació	dels	pressuposts	generals	de	l’Estat.	
	
99)	Quant	de	temps	dura	el	mandat	de	la	Presidència	de	la	Comissió	Europea?	
a)	Sis	mesos.	
b)	Un	any.	
c)	Cinc	mesos.	
d)	Cinc	anys.	
	
100)	El	Tribunal	de	Justícia	de	la	Unió	Europea	està	format:	
a)	Per	un	jutge	i	un	advocat	general	per	cada	Estat	membre.	
b)	Per	dos	jutges	per	cada	Estat	membre.	
c)	Per	un	jutge	per	cada	Estat	membre.	
d)	Per	un	cos	especialitzat	de	jutges	de	la	mateixa	Unió	Europea.	
	


