
Aspirant amb inicials MFEM. Pregunta al·legada 7.

7. Senyalau la resposta incorrecta. D’acord amb la Constitució espanyola, els 
estatuts d’autonomia han de contenir:
a) Les competències assumides dins el marc establert en la Constitució.
b) Les competències assumides en el marc de la Constitució així com les assumides per 

traspàs. CORRECTA.
c) La denominació, l’organització i la seu de les institucions pròpies.
d) La denominació de la comunitat i la delimitació del seu territori.

Al·legació: 
Indica que d’acord amb la literalitat de l’art. 147 de la Constitució Espanyola (CE) hi ha dues 
respostes incorrectes i parcialment inexactes:
«La denominación de la comunidad y la delimitación del territorio. Falta «que mejor 
corresponda a su identidad histórica».
La denominación, la organización y la sede de las instituciones propias. Falta: «instituciones 
autónomas propias»».

Acord del Tribunal:
La falta de literalitat de les opcions a, c i d, no les fa incorrectes.

En canvi, la resposta b sí que és contraria al que estableix l’art. 147 de la CE. En aquest precepte 
s’indica que els Estatuts d’autonomia han de contenir les competències assumides dins del marc 
establert a la Constitució i les bases per al traspàs dels serveis corresponents a les mateixes i no les 
competències assumides en el marc de la Constitució i les competències assumides per traspàs, 
tal com s’afirma a la resposta b. 

Per això, el Tribunal acorda desestimar l’al·legació.

Aspirant amb inicials DFC. Pregunta al·legada 11.

11. Senyalau la resposta correcta. En relació amb el Parlament de les Illes Balears:
a) Són electors tots els ciutadans majors d’edat residents a les Illes Balears.
b) Poden ser elegits diputats del Parlament els ciutadans residents a les Illes Balears majors

d’edat i inscrits en el seu cens electoral.
c) Són electors tots els ciutadans espanyols majors d’edat que figuren en el cens electoral 

de les Illes Balears. CORRECTA.
d) Poden ser elegits diputats del Parlament els ciutadans espanyols residents a les Illes 

Balears i inscrits en el seu cens electoral, sempre que tenguin capacitat d’obrar i estiguin 
en ple exercici dels seus drets civils i polítics.

Al·legació: 
Indica que la resposta correcta és la d. 

Acord del Tribunal:



D’acord amb l’art. 42 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, poden ser elegits diputats del 
Parlament els ciutadans espanyols residents a les Illes Balears i inscrits en el seu cens electoral, 
sempre que siguin majors d’edat i estiguin en ple exercici dels seus drets civils i polítics. Per tant 
exigeix que els ciutadans siguin majors d’edat i no que tenguin capacitat d’obrar, tal com es diu 
a la resposta d.

Per això, el Tribunal acorda desestimar l’al·legació.

Aspirant amb inicials MEAF. Pregunta al·legada 42.

42. Senyalau la resposta incorrecta. D’acord amb la Norma bàsica d’autoprotecció 
dels centres, establiments i dependències destinats a activitats que puguin donar 
origen a situacions d’emergència, els procediments d’actuació d’emergència han de 
garantir:
a) El refugi, l’evacuació i l’auxili.
b) La detecció i l’alerta.
c) La capacitació del personal. CORRECTA
d) La intervenció coordinada.

Al·legació: 
Indica que la resposta c hauria de ser vàlida, basant la seva argumentació en el Reial decret 
393/2007, de 23 de març, pel que s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció (NBA) dels centres, 
establiments i dependències destinats a activitats que puguin donar origen a situacions 
d’emergència, en concret en les seccions 3.5 i 3.6 del punt 3 i annex II i III, de la Norma Bàsica.

Acord del Tribunal:
D’acord amb l’enunciat, es demana què s’ha de garantir en el procediment d’actuació 
d’emergència i tal com es diu en el punt 3.3.8 del punt 3 de la NBA, aquest procediment ha de 
garantir:
«La detecció i alerta.
L'alarma.
La intervenció coordinada.
El refugi, l’evacuació i l’auxili.
La informació en emergència a totes aquelles persones que poguessin estar exposades al risc.
La sol·licitud i recepció d'ajuda externa dels serveis d'emergència.»

Per això, el Tribunal acorda desestimar l’al·legació.

Aspirant amb inicials MFEM. Pregunta al·legada 42.

42. Senyalau la resposta incorrecta. D’acord amb la Norma bàsica d’autoprotecció 
dels centres, establiments i dependències destinats a activitats que puguin donar 
origen a situacions d’emergència, els procediments d’actuació d’emergència han de 
garantir:

a) El refugi, l’evacuació i l’auxili.



b) La detecció i l’alerta.
c) La capacitació del personal. CORRECTA
d) La intervenció coordinada.

Al·legació: 
Indica que les respostes a i c són incorrectes i que per tant hi ha doble resposta, pel que 
demana l’anul·lació de la pregunta. Indica que la resposta a és incorrecta perquè la norma en 
castellà fa referència al «socorro» i no a «auxilio» com s’ha posat a l’enunciat de l’examen.

Acord del Tribunal:
Definició de la RAE del concepte «auxilio»: «Ayuda, socorro, amparo».

Per això, el Tribunal acorda desestimar l’al·legació, ja que auxili i socorr són sinònims i per tant 
la resposta a és correcta i l’única resposta vàlida és l’opció c.

Aspirant amb inicials MFEM. Pregunta al·legada 48.

48. Senyalau la resposta incorrecta. D’acord amb la Norma bàsica d’autoprotecció 
dels centres, establiments i dependències destinats a activitats que puguin donar 
origen a situacions d’emergència, s’entén com a autoprotecció el sistema d’accions i
mesures encaminades:

a) A analitzar i avaluar els riscs sobre les persones i els béns.
b) A donar una resposta adient a les possibles situacions d’emergència.
c) A protegir la nostra persona davant les altres. CORRECTA
d) A garantir la integració de les actuacions d’emergència en el sistema públic de protecció 

civil.

Al·legació: 
Indica que la resposta a no s’adapta al text literal. La normativa diu «A prevenir y controlar los 
riesgos de personas y bienes». No utilitza les paraules «analizar y evaluar», que en cap cas no 
son sinònims de «prevenir y controlar». Hi ha dues respostes incorrectes, per la qual cosa se 
sol·licita l’anul·lació de la pregunta 48.

Acord del Tribunal:
D’acord amb la norma de referència, és indubtable que l’opció vàlida per respondre la pregunta 
és la c perquè el seu contingut és totalment contrari al precepte. Això no obstant, la resposta a 
tampoc no es pot considerar correcta perquè inclou dos termes que, efectivament, no responen 
al contingut de la norma.

Per això, el Tribunal acorda estimar l’al·legació, per tant, anul·lar la pregunta 48 i substituir-la 
per la primera pregunta de reserva (pregunta 61). 

Aspirant amb inicials INPM. Pregunta al·legada 49.

49. El president de les Illes Balears rep el tractament protocol·lari següent:



a) Senyor. CORRECTA
b) Il·lustre Senyor.
c) Molt Honorable Senyor.
d) Excel·lentíssim Senyor.

Al·legació: 
Indica que la resposta correcta és la c, fent referència al llibre d’estil.

Acord del Tribunal:
D’acord amb l’art. 2.2 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, el 
president rep el tractament de senyor o senyora. Així mateix consta a la segona edició del llibre 
d’estil del Govern de les Illes Balears, publicat el desembre de 2018.

Per això, el Tribunal acorda desestimar l’al·legació.

Aspirant amb inicials DFC. Pregunta al·legada 52.

52. Si un ciutadà sol·licita informació sobre els fins i les competències d’un òrgan:
a) Ha d’acreditar la seva legitimació.
b) Pot rebre la informació sense acreditar que està legitimat. CORRECTA.
c) Pot rebre la informació si és persona interessada o representant de la persona 

interessada.
d) Depèn de l’òrgan a què es refereixi.

Al·legació: 
Indica que la resposta correcta és la c.

Acord del Tribunal:
La resposta c no és correcta, ja que la pregunta es refereix a informació general sobre fins i 
competències d’un òrgan i d’acord amb l’article 41.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim 
jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, qualsevol ciutadà té 
dret a ser informat sobre l’organització pròpia, principals serveis i prestacions públiques de les 
administracions.
Aquesta pregunta no es refereix a informació d’un procediment administratiu, on sí que s’hauria
de ser persona interessada o representat de la mateixa.

Per això, el Tribunal acorda desestimar l’al·legació.


