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1)	D’acord	amb	la	Llei	40/2015,	d’1	d’octubre,	de	règim	jurídic	del	sector	públic,	tenen	la	consideració	

d’administracions	públiques:	
(a)	Qualsevol	ens	del	sector	públic	instrumental.	
(b)	Les	entitats	de	dret	privat	vinculades	a	l’Administració	General	de	l’Estat.	
(c)	Les	mancomunitats	de	municipis.	
(d)	Les	universitats.	
	
2)	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)	Quan	sigui	superior	a	nou	mesos.	
(b)	Quan	sigui	superior	a	dotze	mesos.	
(c)	Quan	sigui	superior	a	sis	mesos.	
(d)	En	cap	cas.	
	
3)	D’acord	amb	l’article	5.1	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	relatiu	a	la	representació,	els	interessats	amb	capacitat	d’obrar:	
(a)	No	poden	actuar	per	mitjà	de	representant.	
(b)	Poden	actuar	per	mitjà	de	representant,	i	s’han	d’entendre	amb	aquest	les	actuacions	administratives,	

excepte	en	cas	de	manifestació	expressa	en	contra	de	l’interessat.	
(c)	Poden	actuar	per	mitjà	de	representant,	i	s’han	d’entendre	amb	aquest	les	actuacions	administratives,	

excepte	en	cas	de	manifestació	presumpta	en	contra	de	l’interessat.	
(d)	Poden	actuar	per	mitjà	de	representant,	i	s’han	d’entendre	amb	aquest	les	actuacions	administratives,	

excepte	en	cas	de	manifestació	expressa	o	presumpta	en	contra	de	l’interessat.	
	
4)	D’acord	amb	l’article	17	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	senyalau	quina	resposta	no	és	correcta	referent	a	l’arxiu	electrònic	únic:	
(a)	Els	mitjans	o	suports	en	què	s’emmagatzemin	documents	han	de	disposar	de	mesures	de	seguretat	que	

limitin	el	compliment	de	les	garanties	que	preveu	la	legislació	de	protecció	de	dades.	
(b)	Els	mitjans	o	suports	en	què	s’emmagatzemin	documents	han	de	disposar	de	mesures	de	seguretat	que	

assegurin	la	identificació	dels	usuaris	i	el	control	d’accessos.	
(c)	Els	mitjans	o	suports	en	què	s’emmagatzemin	documents	han	de	disposar	de	mesures	de	seguretat	que	

garanteixin	la	integritat,	autenticitat,	confidencialitat,	qualitat,	protecció	i	conservació	dels	documents	
emmagatzemats.	

(d)	Els	mitjans	o	suports	en	què	s’emmagatzemin	documents	han	de	disposar	de	mesures	de	seguretat	
d’acord	amb	el	que	preveu	l’Esquema	Nacional	de	Seguretat.	

	
5)	D’acord	amb	l’article	59	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	s’entén	per	iniciativa	pròpia:	
(a)	L’actuació	derivada	del	coneixement	directe	i	de	forma	expressa	dels	fets	objecte	del	procediment	per	

la	unitat	que	té	conferida	la	competència	d’iniciació.	
(b)	L’actuació	derivada	del	coneixement	directe	o	indirecte	de	les	conductes	o	fets	objecte	del	procediment	

per	l’òrgan	jeràrquicament	superior.	
(c)	L’actuació	derivada	del	coneixement	directe	o	indirecte	de	les	circumstàncies,	conductes	o	fets	objecte	

del	procediment	per	l’òrgan	que	té	atribuïda	la	competència	d’iniciació.	
(d)	L’actuació	derivada	del	coneixement	directe	de	les	circumstàncies,	conductes	o	fets	objecte	del	

procediment	per	la	unitat	administrativa	que	tramita.	
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6)	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)	Exclusivament	pel	president	del	Govern.	
(b)	Sempre	pel	conseller	o	consellers	competents	en	la	matèria.	
(c)	Sempre	pel	conseller	encarregat	de	la	secretaria	del	Consell	de	Govern.	
(d)	Pel	president,	o	pel	president	i	pel	conseller	o	consellers	competents	en	la	matèria.	
	
7)	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	entre	les	8	i	les	22	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	durant	les	24	hores.	
	
8)	D’acord	amb	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	són	anul·lables:	
(a)	Les	disposicions	administratives	que	regulen	matèries	reservades	a	la	Llei.	
(b)	Els	actes	que	incorren	en	qualsevol	infracció	de	l’ordenament	jurídic.	
(c)	Els	actes	dictats	per	un	òrgan	manifestament	incompetent	per	raó	de	la	matèria.	
(d)	Els	actes	dictats	per	un	òrgan	manifestament	incompetent	per	raó	de	territori.	
	
9)	D’acord	amb	l’article	46.2	de	la	Llei	1/2019,	de	31	de	gener,	del	Govern	de	les	Illes	Balears,	els	

consellers	poden	dictar	disposicions	reglamentàries	en	les	matèries	pròpies	dels	seus	departaments,	
en	els	casos	següents:	

(a)	Quan	ho	autoritzi	una	resolució	del	president.	
(b)	Quan	les	disposicions	tenguin	per	objecte	regular	l’organització	i	el	funcionament	dels	serveis	de	la	

conselleria.	
(c)	Quan	les	disposicions	tenguin	per	objecte	la	modificació	de	la	denominació	i	de	les	competències	de	les	

direccions	generals	i	l’adscripció	dels	ens	del	seu	sector	públic	instrumental.	
(d)	Quan	les	disposicions	tenguin	per	objecte	la	determinació	de	l’estructura	de	la	seva	conselleria.	
	
10)	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’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.	
(c)	S’han	de	conservar	en	un	format	que	permeti	garantir	l’autenticitat,	la	integritat	i	la	conservació	del	

document.	
(d)	S’han	de	conservar	en	un	format	que	permeti	garantir	la	seva	consulta	independentment	del	temps	

transcorregut	des	que	es	va	emetre.	
	
11)	D’acord	amb	l’article	88.1	de	la	Llei	orgànica	3/2018,	de	5	de	desembre,	de	protecció	de	dades	de	

caràcter	personal,	tenen	dret	a	la	desconnexió	digital	a	fi	de	garantir,	fora	del	temps	de	treball	
legalment	o	convencionalment	establert,	el	respecte	del	seu	temps	de	descans,	permisos	i	vacances,	
així	com	de	la	seva	intimitat	personal	i	familiar:	

(a)	Exclusivament,	els	treballadors	i	els	empleats	del	sector	privat.	
(b)	Els	treballadors	i	els	empleats	públics.	
(c)	Només	els	empleats	públics.	
(d)	Només	els	treballadors	encarregats	del	tractament	de	dades.	
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12)	D’acord	amb	la	Constitució	espanyola,	aprovar	els	pressuposts	generals	de	l’Estat	correspon:	
(a)	Al	Tribunal	de	Comptes.	
(b)	A	les	Corts	Generals.	
(c)	Al	Consell	de	Ministres.	
(d)	Al	Govern	de	l’Estat.	
	
13)	D’acord	amb	l’article	28	de	la	Llei	39/2015,	de	l’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	

les	administracions	públiques,	respecte	de	l’aportació	de	documents	pels	interessats	en	el	
procediment	administratiu:	

(a)	L’Administració	actuant	pot	consultar	documents	que	estiguin	en	poder	de	l’Administració	tret	que	
l’interessat	s’hi	oposi.	

(b)	L’interessat	no	es	pot	oposar	a	la	consulta	de	documents	i	dades	per	part	de	l’Administració	en	cap	cas.	
(c)	L’interessat	es	pot	oposar	al	fet	que	l’Administració	consulti	els	documents	i	les	dades	en	qualsevol	cas.	
(d)	L’interessat	es	pot	oposar	a	la	consulta	dels	documents	per	part	de	l’Administració	quan	s’exigeixin	en	

l’exercici	de	potestats	sancionadores	o	d’inspecció.	
	
14)	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,	sense	haver	iniciat	el	procediment,	tenguin	drets	que	puguin	resultar	afectats	per	la	decisió	que	
s’adopti	en	aquest.	

(b)	Els	qui	el	promoguin	com	a	titulars	de	drets	o	interessos	legítims	individuals	o	col·lectius.	
(c)	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.	
(d)	Aquells	que	ho	sol·licitin	emparant-se	en	el	dret	d’accés	a	l’expedient.	
	
15)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	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	la	promoció	interna	del	personal	funcionari:	
(a)	Les	convocatòries	poden	establir	exempcions	de	proves	o	reducció	de	temaris	quan	corresponen	a	

coneixements	ja	acreditats	per	accedir	al	cos,	l’escala	o	l’especialitat	de	procedència.	
(b)	Per	poder	participar	a	la	promoció	interna	s’han	d’haver	prestat	serveis	efectius	com	a	personal	

funcionari	de	carrera	o	personal	laboral	fix	en	el	cos,	l’escala	o	la	categoria	professional	des	dels	quals	es	
promociona	durant	un	període	mínim	de	dos	anys.	

(c)	L’oferta	pública	d’ocupació	ha	de	reservar	un	percentatge	mínim	del	35	%	de	les	places	per	a	la	
promoció	interna.	

(d)	La	quota	de	reserva	de	la	promoció	interna	pot	desplegar-se	en	la	mateixa	convocatòria	que	les	places	
de	torn	lliure	o	mitjançant	una	convocatòria	independent.	

	
16)	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	al	dret	d’accés	a	la	informació	pública	que	preveu	l’article	14.	
(b)	No	hi	ha	límits	al	dret	d’accés	a	la	informació	pública.	
(c)	Només	són	aplicables	els	límits	derivats	de	la	protecció	de	dades	personals.	
(d)	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.	
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17)	El	personal	funcionari	remogut	d’un	lloc	de	feina	de	l’Administració	autonòmica,	d’acord	amb	l’article	

93	de	la	Llei	3/2007,	de	27	de	març,	de	la	funció	pública	de	la	comunitat	autònoma	de	les	Illes	Balears,	
ha	de	ser	adscrit	amb	caràcter	provisional:	

(a)	A	un	lloc	de	feina	del	mateix	municipi	o,	si	no	n’hi	ha,	d’un	altre	de	limítrof,	corresponent	al	seu	cos,	
escala	o	especialitat.	

(b)	A	llocs	del	seu	cos,	escala	i	especialitat	de	qualsevol	illa.	
(c)	A	llocs	del	seu	cos,	escala	i	especialitat	de	qualsevol	municipi	ubicat	a	l’illa	on	va	tenir	la	seva	darrera	

destinació.	
(d)	A	un	lloc	de	feina	l’elecció	del	qual	correspon	sempre	al	funcionari.	
	
18)	D’acord	amb	l’article	85.3	del	Text	Refós	de	la	Llei	de	l’Estatut	dels	treballadors,	aprovat	pel	Reial	

decret	legislatiu	2/2015,	de	23	d’octubre,	no	forma	part	del	contingut	mínim	dels	convenis	col·lectius:	
(a)	La	designació	d’una	comissió	paritària.	
(b)	Els	treballs	fets	a	títol	d’amistat,	benevolència	o	bon	veïnatge.	
(c)	L’àmbit	personal,	funcional,	territorial	i	temporal.	
(d)	La	forma	i	les	condicions	de	denúncia	del	conveni.	
	
19)	Senyalau	la	resposta	correcta.	D’acord	amb	l’article	47	de	la	Llei	3/2007,	de	27	de	març,	de	la	funció	

pública	de	la	comunitat	autònoma	de	les	Illes	Balears:	
(a)	L’oferta	d’ocupació	pública	només	ha	d’indicar	el	cos	o	l’escala	a	què	corresponguin	les	places	vacants.	
(b)	L’oferta	d’ocupació	pública	s’executa	mitjançant	les	convocatòries	de	selecció.	
(c)	L’oferta	pública	d’ocupació	no	pot	incloure	mesures	o	disposicions	derivades	de	la	planificació	dels	

recursos	humans.	
(d)	L’oferta	pública	d’ocupació	pot	tenir	caràcter	bianual.	
	
20)	Quina	de	les	matèries	següents	no	necessita	ser	regulada	per	una	llei	orgànica?	
(a)	Les	formes	d’exercici	i	requisits	de	la	iniciativa	popular	per	a	la	presentació	de	proposicions	de	llei.	
(b)	El	dret	a	la	negociació	col·lectiva	laboral	entre	els	representants	dels	treballadors	i	empresaris.	
(c)	Les	condicions	i	el	procediment	de	les	diferents	modalitats	de	referèndum	previstes	en	la	Constitució.	
(d)	El	dret	d’associació.	
	
21)	D’acord	amb	la	Llei	19/2013,	de	9	de	desembre,	de	transparència,	accés	a	la	informació	pública	i	bon	

govern,	com	s’apliquen	els	límits	al	dret	d’accés	a	la	informació	pública?	
(a)	S’apliquen	per	denegar	l’accés	a	la	informació	sempre	que	es	doni	un	supòsit	dels	enumerats	en	els	

límits	de	l’article	14.	
(b)	L’aplicació	dels	límits	de	l’article	14	és	discrecional.	
(c)	S’apliquen	sempre	que	la	informació	sol·licitada	tengui	relació	amb	alguna	de	les	matèries	de	l’article	

14.	
(d)	L’aplicació	dels	límits	ha	de	ser	justificada	i	proporcionada	al	seu	objecte	i	finalitat	de	protecció	i	ha	

d’atendre	les	circumstàncies	del	cas	concret,	especialment	a	la	concurrència	d’un	interès	públic	o	privat	
superior	que	justifiqui	l’accés.	

	
22)	Quan	en	els	pressuposts	generals	els	crèdits	assignats	s’agrupen	per	seccions	pressupostàries,	es	

parla:	
(a)	De	la	classificació	funcional.	
(b)	De	la	classificació	econòmica.	
(c)	De	la	classificació	territorial.	
(d)	De	la	classificació	orgànica.	
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23)	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)	S’ha	d’incloure	en	el	Portal	de	Transparència.	
(b)	Forma	part	del	contingut	de	la	Seu	Electrònica	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears.	
(c)	Es	troba	ubicat	en	el	portal	web	de	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears.	
(d)	Es	troba	ubicat	a	la	intranet	corporativa.	
	
24)	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	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.	

(b)	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.	

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

(d)	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.	

	
25)	D’acord	amb	l’article	143.2	de	la	Llei	40/2015,	d’1	d’octubre,	de	règim	jurídic	del	sector	públic,	la	

formalització	de	relacions	de	cooperació	requereix:	
(a)	L’acceptació	expressa	de	les	parts,	formulada	en	acords	d’òrgans	de	cooperació	o	en	convenis.	
(b)	L’acceptació	expressa	o	presumpta	de	les	parts,	formulada	en	acords	d’òrgans	de	cooperació	o	en	

convenis.	
(c)	L’acceptació	expressa	de	les	parts,	formulada	en	resolucions	de	col·laboració.	
(d)	L’acceptació	implícita	de	les	parts,	formulada	en	acords	d’òrgans	de	cooperació	o	en	convenis.	
	
26)	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	les	situacions	d’incapacitat.	
(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)	Fomentar	l’ús	de	noves	tecnologies.	
(d)	Regular	las	prestacions	socials.	
	
27)	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)	Al	conseller	competent	en	matèria	d’hisenda	i	pressuposts,	a	proposta	del	director	general	competent	

en	matèria	de	tresoreria.	
(b)	Al	director	general	competent	en	matèria	de	tresoreria.	
(c)	A	la	persona	titular	de	cada	conselleria	de	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears.	
(d)	Al	Consell	de	Govern,	a	proposta	del	conseller	competent	en	matèria	d’hisenda	i	pressuposts.	
	
28)	La	norma	bàsica	que	regula	la	igualtat	d’oportunitats	és:	
(a)	La	Llei	3/2008,	de	21	de	juny.	
(b)	La	Llei	orgànica	3/2007,	de	22	de	març.	
(c)	La	Llei	2/2007,	de	2	de	maig.	
(d)	La	Llei	orgànica	1/2004,	de	28	de	desembre.	
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29)	Quina	de	les	següents	és	una	forma	de	gestió	indirecta	dels	serveis	públics?	
(a)	La	gestió	d’un	servei	públic	a	través	d’un	consorci.	
(b)	La	gestió	d’un	servei	públic	a	través	d’una	mancomunitat.	
(c)	La	gestió	d’un	servei	públic	a	través	d’un	organisme	autònom.	
(d)	La	concessió.	
	
30)	D’acord	amb	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	la	interposició	d’un	recurs	administratiu	pot	suspendre	l’execució	de	la	
resolució	impugnada?	

(a)	Sí,	sempre.	
(b)	Sí,	quan	la	impugnació	es	fonamenta	en	alguna	de	les	causes	de	nul·litat	de	ple	dret	que	preveu	

l’article	47.1	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	
administracions	públiques.	

(c)	No,	mai.	
(d)	Només	quan	l’execució	pot	causar	perjudicis	de	reparació	impossible	o	difícil.	
	
31)	D’acord	amb	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	els	documents	electrònics	administratius,	per	ser	considerats	vàlids,	no	cal	
que	continguin:	

(a)	Identificadors	que	en	permetin	la	individualització	i	el	tractament	diferenciat.	
(b)	Una	referència	temporal	del	moment	en	què	s’han	emès.	
(c)	Les	metadades	de	caràcter	complementari.	
(d)	Les	metadades	mínimes	exigides	i	les	signatures	electròniques	que	corresponguin.	
	
32)	D’acord	amb	l’article	47.1	de	la	Llei	1/2019,	de	31	de	gener,	del	Govern	de	les	Illes	Balears:	
(a)	Les	disposicions	reglamentàries	adopten	la	forma	de	decret	si	són	aprovades	pel	Govern	o	pel	president,	

i	d’ordre	si	són	aprovades	pels	consellers.	
(b)	Les	disposicions	reglamentàries	adopten	la	forma	d’ordre	si	són	aprovades	pel	Govern,	pel	president	i	

pels	consellers.	
(c)	Les	disposicions	reglamentàries	adopten	la	forma	d’ordre	si	són	aprovades	pel	Govern	o	pel	president,	i	

de	decret	si	són	aprovades	pels	consellers.	
(d)	Les	disposicions	reglamentàries	adopten	la	forma	de	decret	si	són	aprovades	pel	Govern,	pel	president	i	

pels	consellers.	
	
33)	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)	26	nivells.	
(b)	12	nivells.	
(c)	30	nivells.	
(d)	8	nivells.	
	
34)	Quin	dels	següents	drets	constitucionals	dels	ciutadans	pot	ser	regulat	per	una	llei	ordinària?	
(a)	El	dret	a	l’honor,	a	la	intimitat	personal	i	familiar	i	a	la	pròpia	imatge.	
(b)	El	dret	al	treball.	
(c)	El	dret	a	obtenir	la	tutela	efectiva	dels	jutges	i	tribunals	en	l’exercici	dels	seus	drets	i	interessos	legítims.	
(d)	El	dret	de	reunió	pacífica	i	sense	armes.	
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35)	Quin	dels	drets	següents	no	està	reconegut	en	la	Llei	orgànica	3/2018,	de	5	de	desembre,	de	

protecció	de	dades	de	caràcter	personal?	
(a)	Dret	de	rectificació.	
(b)	Dret	d’accés.	
(c)	Dret	de	petició.	
(d)	Dret	de	supressió.	
	
36)	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)	Les	Sales	contencioses	administratives	dels	tribunals	superiors	de	justícia.	
(b)	La	Sala	Contenciosa	Administrativa	de	l’Audiència	Nacional.	
(c)	La	Sala	Contenciosa	Administrativa	del	Tribunal	Constitucional.	
(d)	La	Sala	Contenciosa	Administrativa	del	Tribunal	Suprem.	
	
37)	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)	Atorgar	les	recompenses	i	les	distincions	que	es	determinin	reglamentàriament.	
(b)	Aprovar	l’oferta	pública	d’ocupació.	
(c)	Fixar	la	jornada	i	els	horaris	generals	i	especials	de	treball.	
(d)	Aprovar	els	plans	generals	d’ordenació	de	recursos	humans.	
	
38)	D’acord	amb	l’article	4	de	la	Llei	3/2007,	de	27	de	març,	de	la	funció	pública	de	la	comunitat	

autònoma	de	les	Illes	Balears,	quin	dels	òrgans	següents	és	un	òrgan	consultiu	en	matèria	de	funció	
pública?	

(a)	La	Inspecció	General	de	Qualitat,	Organització	i	Serveis.	
(b)	El	Consell	Balear	de	la	Funció	Pública.	
(c)	El	conseller	competent	en	matèria	de	funció	pública.	
(d)	El	Consell	de	Govern.	
	
39)	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	de	cooperació	amb	altres	administracions	públiques.	
(c)	El	principi	d’autonomia	financera.	
(d)	El	principi	de	responsabilitat	fiscal.	
	
40)	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	de	bona	fe	i	a	l’ordenament	jurídic.	

(b)	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.	

(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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41)	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	30/1992,	de	13	de	juny,	reguladora	de	la	jurisdicció	contenciosa	administrativa.	
(b)	La	Llei	7/1985,	de	7	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	50/1997,	de	7	de	juliol,	reguladora	de	la	jurisdicció	contenciosa	administrativa.	
	
42)	Segons	l’article	38	de	la	Llei	31/1995,	de	8	de	novembre,	de	prevenció	de	riscs	laborals,	senyalau	la	

resposta	correcta	en	relació	amb	el	Comitè	de	Seguretat	i	Salut:	
(a)	Li	correspon	la	funció	de	vigilància	i	control	de	la	normativa	sobre	prevenció	de	riscs	laborals.	
(b)	És	l’òrgan	paritari	i	col·legiat	de	participació	destinat	a	la	consulta	regular	i	periòdica	de	les	actuacions	

de	l’empresa	en	matèria	de	prevenció	de	riscs.	
(c)	Es	constitueix	en	tots	els	centres	de	treball	que	disposin	de	cinc	o	més	treballadors.	
(d)	Està	constituït	exclusivament	pels	delegats	de	prevenció.	
	
43)	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)	Dirigir	i	coordinar	l’actuació	dels	titulars	dels	òrgans	directius	de	la	conselleria.	
(b)	Plantejar,	si	escau,	els	conflictes	d’atribucions	contra	òrgans	d’altres	conselleries.	
(c)	Resoldre	els	recursos	i	les	reclamacions	administratives	d’acord	amb	el	que	preveu	la	legislació	vigent.	
(d)	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.	

	
44)	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)	Es	fan	a	canvi	d’una	compensació	tarifària.	
(d)	Sempre	tenen	la	consideració	de	contracte.	
	
45)	D’acord	amb	la	Llei	orgànica	8/1980,	de	22	de	setembre,	de	finançament	de	les	comunitats	

autònomes,	constitueix	un	recurs	de	les	comunitats	autònomes:	
(a)	Els	tributs	cedits,	totalment	o	parcialment,	per	les	entitats	locals.	
(b)	El	producte	de	les	operacions	de	crèdit.	
(c)	La	participació	en	el	Fons	de	Cooperació	Local.	
(d)	Els	recàrrecs	que	aquestes	puguin	establir	sobre	els	tributs	locals.	
	
46)	D’acord	amb	l’article	115	de	la	Llei	3/2007,	de	27	de	març,	de	la	funció	pública	de	la	comunitat	

autònoma	de	les	Illes	Balears,	no	és	un	dret	del	personal	funcionari	al	servei	de	l’Administració	
autonòmica:	

(a)	El	dret	a	la	reunió	i	a	l’associació	professional.	
(b)	El	dret	a	la	prejubilació.	
(c)	El	dret	a	la	formació	professional	i	a	l’actualització	permanent	dels	seus	coneixements	i	de	les	seves	

capacitats.	
(d)	El	dret	a	rebre	protecció	eficaç	en	matèria	de	prevenció,	seguretat	i	salut	en	el	treball.	
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47)	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.	
	
48)	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)	El	7	%	del	total	pot	ser	cobert	per	persones	que	acreditin	qualsevol	tipus	de	discapacitat.	
(b)	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.	
(c)	Un	3	%	han	de	ser	cobertes	per	persones	amb	discapacitat	intel·lectual,	i	la	resta	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.	
	
49)	Segons	l’article	37.2	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,	quina	matèria	queda	exclosa	de	l’obligatorietat	de	la	
negociació?	

(a)	Els	poders	de	direcció	i	control	propis	de	la	relació	jeràrquica.	
(b)	La	determinació	i	l’aplicació	de	les	retribucions	complementàries	dels	funcionaris.	
(c)	Els	criteris	generals	d’acció	social.	
(d)	Els	criteris	generals	dels	plans	i	fons	per	a	la	formació	i	la	promoció	interna.	
	
50)	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)	Els	òrgans	col·legiats	poden	celebrar	les	seves	sessions	tant	de	manera	presencial	com	a	distància.	
(b)	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.	
(c)	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.	
(d)	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.	
	
51)	D’acord	amb	l’article	124	de	la	Llei	3/2007,	de	27	de	març,	de	la	funció	pública	de	la	comunitat	

autònoma	de	les	Illes	Balears,	quin	no	és	un	deure	del	personal	funcionari	al	servei	de	l’Administració	
de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears?	

(a)	Conèixer	les	llengües	oficials	en	el	nivell	que	es	determini	reglamentàriament.	
(b)	Respectar	la	igualtat	entre	homes	i	dones	en	el	servei	públic.	
(c)	Complir	amb	exactitud	la	jornada	i	l’horari	de	treball	establerts.	
(d)	Actuar	de	conformitat	sempre	amb	la	voluntat	del	ciutadà.	
	
52)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	D’acord	amb	l’article	13	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	

procediment	administratiu	comú	de	les	administracions	públiques,	qui	tengui	capacitat	d’obrar	
davant	de	les	administracions	públiques,	és	titular,	en	les	seves	relacions	amb	aquestes,	del	dret:	

(a)	A	ser	tractats	amb	respecte	i	deferència	per	les	autoritats	i	els	empleats	públics.	
(b)	A	l’accés	a	la	informació	pública,	arxius	i	registres.	
(c)	A	no	ser	assistits	en	l’ús	de	mitjans	electrònics	en	les	seves	relacions	amb	les	administracions	públiques.	
(d)	A	utilitzar	les	llengües	oficials	en	el	territori	de	la	seva	comunitat	autònoma.	
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53)	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	6	eixos	que	despleguen	els	objectius,	les	mesures	i	les	accions.	
(b)	En	5	eixos	que	despleguen	els	objectius,	les	mesures	i	les	accions.	
(c)	En	6	títols,	3	capítols	i	25	articles.	
(d)	En	3	eixos	que	despleguen	les	mesures	i	les	accions.	
	
54)	Senyalau	la	resposta	correcta	respecte	dels	òrgans	de	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	

les	Illes	Balears:	
(a)	No	es	poden	crear	òrgans	o	unitats	administratives	que	funcionalment	actuïn	fora	del	territori	de	la	

comunitat	autònoma	de	les	Illes	Balears.	
(b)	Als	directors	generals	els	correspon	l’execució	i	el	desenvolupament	dels	plans	d’actuació.	
(c)	L’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears	s’estructura	en	òrgans	superiors,	directius	

i	de	consulta.	
(d)	Els	directors	generals	són	òrgans	superiors.	
	
55)	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)	Publicitat	de	les	convocatòries	i	de	les	seves	bases.	
(b)	Igualtat,	mèrit	i	capacitat.	
(c)	Antiguitat.	
(d)	Transparència.	
	
56)	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)	Òrgan,	centre	o	unitat	administrativa	a	la	qual	s’adreça	i	el	seu	codi	d’identificació	corresponent.	
(b)	Signatura	del	sol·licitant	o	acreditació	de	l’autenticitat	de	la	seva	voluntat	expressada	per	qualsevol	

mitjà.	
(c)	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.	

(d)	Fets,	raons	i	petició	en	què	es	concreti,	amb	tota	claredat,	la	sol·licitud.	
	
57)	D’acord	amb	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	els	actes	administratius	es	presumeixen	vàlids	i	produeixen	efectes:	
(a)	Des	del	moment	en	el	qual	l’interessat	en	tengui	coneixement,	sense	necessitat	que	l’interessat	hagi	de	

fer	cap	actuació.	
(b)	Des	del	dia	en	què	es	notifiquin	a	l’interessat.	
(c)	Des	de	la	data	en	què	es	dictin,	llevat	que	aquests	disposin	una	altra	cosa.	
(d)	En	tots	els	casos	són	vàlids.	
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58)	En	relació	amb	les	despeses	pluriennals	de	la	Llei	14/2014,	de	29	de	desembre,	de	finances	de	la	

Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears,	la	despesa	imputada	a	cada	un	dels	exercicis	futurs	no	podrà	
excedir	la	quantia	que	resulti	d’aplicar	els	percentatges	següents	sobre	el	crèdit	inicial	del	capítol	del	
pressupost	corrent	corresponent	a	la	secció	pressupostària	de	què	es	tracti:	

(a)	En	l’exercici	immediat	següent,	el	40	%;	en	el	segon	exercici,	el	30	%,	i	en	el	tercer	i	el	quart	exercici,	el	
20	%.	

(b)	En	l’exercici	immediat	següent,	el	50	%;	en	el	segon	exercici,	el	40	%,	i	en	el	tercer	i	el	quart	exercici,	el	
30	%.	

(c)	En	l’exercici	immediat	següent,	el	70	%;	en	el	segon	exercici,	el	60	%,	i	en	el	tercer	i	el	quart	exercici,	el	
50	%.	

(d)	En	l’exercici	immediat	següent,	el	60	%;	en	el	segon	exercici,	el	50	%,	i	en	el	tercer	i	el	quart	exercici,	el	
40	%.	

	
59)	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)	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.	
(d)	Han	d’acreditar-se	mitjançant	un	certificat	emès	per	l’Administració.	
	
60)	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)	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.	
(d)	Ha	d’indicar	per	què	vol	aquesta	informació	pública	en	la	mateixa	sol·licitud.	
	
61)	D’acord	amb	l’article	118	de	la	Llei	9/2017,	de	8	de	novembre,	de	contractes	del	sector	públic,	es	

consideren	contractes	menors	els	contractes	de	subministrament	o	de	serveis	de	valor	estimat:	
(a)	Inferior	a	30.000	euros.	
(b)	Inferior	a	40.000	euros.	
(c)	Inferior	a	20.000	euros.	
(d)	Inferior	a	15.000	euros.	
	
62)	D’acord	amb	l’article	13.2	de	la	Llei	3/2007,	de	27	de	març,	de	la	funció	pública	de	la	comunitat	

autònoma	de	les	Illes	Balears,	el	personal	al	servei	de	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	
les	Illes	Balears	es	classifica:	

(a)	En	personal	funcionari	de	carrera,	personal	funcionari	interí,	personal	laboral	fix,	personal	laboral	
temporal,	personal	eventual	i	directiu	públic	professional.	

(b)	En	personal	funcionari	de	carrera,	personal	funcionari	interí,	personal	laboral	fix,	personal	laboral	
temporal	i	personal	eventual.	

(c)	En	personal	funcionari	de	carrera,	personal	funcionari	interí,	personal	laboral	fix,	personal	laboral	
temporal	i	directiu	públic	professional.	

(d)	En	personal	funcionari	de	carrera,	personal	funcionari	interí,	personal	laboral	fix	i	personal	laboral	
temporal.	
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63)	D’acord	amb	l’article	16	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	qui	ha	de	disposar	d’un	registre	electrònic	general,	en	el	qual	s’ha	de	fer	el	
corresponent	assentament	de	tot	document	que	sigui	presentat	o	que	es	rebi	en	qualsevol	òrgan	
administratiu,	organisme	públic	o	entitat	vinculat	o	dependent	d’aquests?	

(a)	Les	entitats	que	integren	l’Administració	local.	
(b)	L’Administració	General	de	l’Estat	i	les	administracions	de	les	comunitats	autònomes.	
(c)	L’Administració	General	de	l’Estat.	
(d)	Cada	administració.	
	
64)	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	personal	funcionari	interí	no	pot	gaudir	de	la	situació	d’excedència	voluntària	per	cura	de	familiars.	
(b)	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.	
(c)	Els	permisos	i	les	llicències	que	comporten	reserva	del	lloc	de	feina	alteren	la	situació	de	servei	actiu.	
(d)	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.	
	
65)	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)	Els	crèdits	extraordinaris,	els	suplements	de	crèdit,	les	ampliacions	de	crèdit	i	les	incorporacions	de	

crèdit.	
(c)	Únicament	les	transferències	de	crèdit	i	les	generacions	de	crèdit.	
(d)	Les	transferències	de	crèdit,	les	generacions	de	crèdit	i	les	rectificacions	de	crèdit.	
	
66)	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)	Un	sistema	de	reconeixement	de	signatura	electrònica	dels	interessats	en	els	procediments.	
(d)	L’adreça	electrònica,	disponible	per	als	ciutadans	a	través	de	xarxes	de	telecomunicacions,	la	titularitat	

de	la	qual	correspon	a	una	administració	pública.	
	
67)	D’acord	amb	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	l’ampliació	de	terminis:	
(a)	La	decisió	sobre	l’ampliació	es	pot	produir	dintre	del	termini	de	15	dies	següents	al	venciment	del	

termini	que	es	tracti.	
(b)	Només	es	pot	concedir	si	les	circumstàncies	ho	aconsellen	o	amb	això	no	es	perjudiquen	drets	de	tercer.	
(c)	Només	es	pot	concedir	a	petició	de	l’interessat.	
(d)	No	ha	d’excedir	la	meitat	d’aquests.	
	
68)	D’acord	amb	l’article	145.2	de	la	Llei	40/2015,	d’1	d’octubre,	de	règim	jurídic	del	sector	públic,	els	

òrgans	de	cooperació:	
(a)	Es	regeixen	exclusivament	pel	que	disposa	aquesta	Llei.	
(b)	Es	regeixen	pel	que	disposa	aquesta	Llei	i	per	les	disposicions	específiques	que	els	siguin	aplicables.	
(c)	Es	regeixen	exclusivament	per	les	disposicions	específiques	que	els	siguin	aplicables.	
(d)	Es	regeixen	únicament	per	la	normativa	sectorial	que	resulti	d’aplicació.	
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69)	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	d’especialitat	qualitativa.	
(c)	Del	principi	de	no	afectació.	
(d)	Del	principi	d’especialitat	temporal.	
	
70)	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	rebutjades	quan	hagin	transcorregut	deu	dies	hàbils	des	de	la	posada	a	la	disposició	de	la	

notificació	sense	que	s’accedeixi	al	seu	contingut.	
(c)	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.	
(d)	S’entenen	practicades	en	el	moment	en	què	es	produeix	l’accés	al	seu	contingut.	
	
71)	D’acord	amb	l’article	39	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,	els	òrgans	específics	de	representació	del	personal	
funcionari	són:	

(a)	Només	les	juntes	de	personal.	
(b)	Els	delegats	de	personal	i	les	juntes	de	personal.	
(c)	Les	seccions	sindicals.	
(d)	Només	els	delegats	de	personal.	
	
72)	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	delegats	de	protecció	de	dades.	
(b)	Els	encarregats	dels	tractaments.	
(c)	Les	entitats	de	certificació.	
(d)	Els	responsables	dels	tractaments.	
	
73)	D’acord	amb	el	Text	Refós	de	la	Llei	de	l’Estatut	bàsic	de	l’empleat	públic,	aprovat	pel	Reial	decret	

legislatiu	5/2015,	de	30	d’octubre,	quina	d’aquestes	circumstàncies	no	justifica	el	nomenament	d’un	
funcionari	interí?	

(a)	La	substitució	transitòria	dels	titulars.	
(b)	L’execució	de	programes	de	caràcter	temporal.	
(c)	L’existència	de	places	vacants	quan	no	sigui	possible	la	seva	cobertura	per	funcionaris	de	carrera.	
(d)	L’acumulació	de	tasques	per	un	termini	màxim	de	vuit	mesos	dins	un	període	de	dotze	mesos.	
	
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,	els	secretaris	generals:	
(a)	Són	els	òrgans	directius	encarregats	de	la	gestió	d’una	o	de	diverses	àrees	funcionalment	homogènies	

de	cada	conselleria.	
(b)	Són	nomenats	i	separats	per	acord	del	Consell	de	Govern	de	les	Illes	Balears,	a	proposta	del	president.	
(c)	Han	de	controlar,	sota	la	direcció	superior	del	conseller,	la	gestió	del	pressupost	de	la	conselleria.	
(d)	Han	de	dirigir	i	coordinar	l’actuació	dels	titulars	dels	òrgans	directius	de	la	conselleria.	
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75)	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)	Als	serveis	operatius	de	protecció	civil.	
(c)	A	la	policia.	
(d)	A	les	relacions	de	caràcter	administratiu	o	estatutari	del	personal	civil	al	servei	de	les	administracions	

públiques.	
	
76)	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)	El	personal	de	designació	política,	els	funcionaris	interins	i	el	personal	eventual.	
(b)	Els	funcionaris	de	carrera	i	els	funcionaris	interins.	
(c)	Els	funcionaris	de	carrera.	
(d)	El	personal	d’elecció	o	de	designació	política,	el	personal	funcionari	i	el	personal	eventual.	
	
	

---	PREGUNTES	RESERVA	---	
	
77)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	D’acord	amb	l’article	84.1	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	

procediment	administratiu	comú	de	les	administracions	públiques,	posa	fi	al	procediment:	
a)	La	prescripció.	
b)La	renúncia	al	dret	en	què	es	fonamenta	la	sol·licitud.	
c)	El	desistiment.	
d)	La	declaració	de	caducitat.	
	
78)	D’acord	amb	la	Llei	29/1998,	de	13	de	juliol,	reguladora	de	la	jurisdicció	contenciosa	administrativa,	

no	corresponen	a	l’ordre	jurisdiccional	contenciós	administratiu:	
a)	Els	contractes	administratius	i	els	actes	de	preparació	i	adjudicació	dels	altres	contractes	subjectes	a	la	

legislació	de	contractació	de	les	administracions	públiques.}	
b)	Els	actes	i	les	disposicions	de	les	corporacions	de	dret	públic,	adoptats	en	l’exercici	de	les	funcions	

públiques.	
c)	Els	conflictes	de	jurisdicció	entre	els	jutjats	i	els	tribunals	i	l’Administració	pública	i	els	conflictes	

d’atribucions	entre	òrgans	d’una	mateixa	administració.	
d)	La	protecció	jurisdiccional	dels	drets	fonamentals,	els	elements	reglats	i	la	determinació	de	les	

indemnitzacions	que	siguin	procedents,	tot	això	amb	relació	als	actes	del	govern	o	dels	consells	de	
govern	de	les	comunitats	autònomes,	sigui	quina	sigui	la	naturalesa	dels	esmentats	actes.	

	
79)	La	Llei	19/2013,	de	9	de	desembre,	de	transparència,	accés	a	la	informació	pública	i	bon	govern,	

obliga	a	la	publicitat	activa:	
a)	De	les	sancions	disciplinàries	imposades	als	empleats	públics.	
b)	De	les	agendes	dels	responsables	polítics.	
c)	De	les	despeses	protocol·làries.	
d)	De	les	subvencions	i	ajudes	públiques	concedides	amb	indicació	del	seu	import,	l’objectiu	o	la	finalitat	i	

els	beneficiaris.	
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80)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	D’acord	amb	l’article	21	del	Decret	6/2013,	de	8	de	febrer,	de	

mesures	de	simplificació	documental	dels	procediments	administratius,	en	els	procediments	de	
concurrència	competitiva:	

a)	Tots	els	sol·licitants	han	de	presentar	o	acreditar	els	documents	abans	de	la	proposta	de	resolució,	sigui	
favorable	o	desfavorable.	

b)	El	requeriment	de	l’Administració	per	presentar	o	acreditar	la	documentació	s’ha	de	fer	abans	de	la	
resolució	definitiva.	

c)	Es	pot	eximir	a	les	persones	interessades	d’aportar	inicialment	qualsevol	document	mitjançant	la	
substitució	per	una	declaració	responsable.	

d)	El	requeriment	s’ha	de	fer,	preferentment,	després	de	la	proposta	de	resolució.	
	
81)	Senyalau	la	resposta	incorrecta.	D’acord	amb	el	Text	Refós	de	la	Llei	de	l’Estatut	bàsic	de	l’empleat	

públic,	aprovat	pel	Reial	decret	legislatiu	5/2015,	de	30	d’octubre,	amb	referència	a	la	pèrdua	de	la	
relació	de	servei:	

a)	La	pèrdua	de	la	nacionalitat	és	una	causa	de	la	pèrdua	de	la	condició	de	funcionari	de	carrera.	
b)	La	sanció	disciplinària	ferma	de	suspensió	de	funcions	produeix	la	pèrdua	de	la	condició	de	funcionari.	
c)	La	renúncia	a	la	condició	de	funcionari	no	inhabilita	per	tornar	a	ingressar	en	l’Administració	pública	a	

través	del	procediment	de	selecció	establert.	
d)	La	renúncia	a	la	condició	de	funcionari	s’ha	de	manifestar	per	escrit.	
	


