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1)	Quina	d’aquestes	funcions	corresponen	al	president	de	la	Comissió	Europea?	
(a)	El	nomenament	de	vicepresidents,	diferents	de	l’alt	representant	de	la	Unió	per	

Assumptes	Exteriors	i	Política	de	Seguretat,	entre	els	membres	de	la	Comissió.	
(b)	El	nomenament	dels	comissaris.	
(c)	El	nomenament	de	l’alt	representant	de	la	Unió	per	a	la	política	regional.	
(d)	El	nomenament	del	president	del	Tribunal	de	Comptes	de	la	Unió	Europea.	
	
2)	D’acord	amb	la	Llei	orgànica	8/1980,	de	22	de	setembre,	de	finançament	de	les	

comunitats	autònomes,	quan	els	tributs	cedits	gravin	operacions	immobiliàries,	
s’atribueixen	a	les	comunitats	autònomes	en	funció:	

(a)	Del	domicili	fiscal	del	subjecte	passiu.	
(b)	Del	lloc	on	es	faci	l’operació.	
(c)	Del	lloc	on	radiqui	l’immoble.	
(d)	Del	que	acordin	les	parts	i,	si	no	hi	ha	acord,	del	domicili	fiscal	del	subjecte	passiu.	
	
3)	D'acord	amb	la	Constitució	Espanyola	de	1978,	senyalau	la	resposta	correcta	en	relació	

amb	les	províncies:	
(a)	Qualsevol	alteració	dels	límits	provincials	ha	de	ser	aprovada	pel	Congrés	dels	Diputats	

per	majoria	de	dos	terços.	
(b)	No	es	poden	crear	agrupacions	de	municipis	diferents	de	la	província,	excepte	cabildos	o	

consells	en	els	arxipèlags.	
(c)	La	província	és	una	entitat	local	amb	personalitat	jurídica	pròpia,	determinada	per	

l’agrupació	de	municipis	i	la	divisió	territorial	per	al	compliment	de	les	activitats	de	la	
comunitat	autònoma	en	la	qual	s’integri.	

(d)	La	circumscripció	electoral	en	les	eleccions	al	Congrés	dels	Diputats,	és	la	província.	
	
4)	D’acord	amb	la	Llei	14/2014,	de	29	de	desembre,	de	finances	de	la	Comunitat	Autònoma	

de	les	Illes	Balears,	els	expedients	de	tramitació	anticipada	són	aquells	que,	atès	que	
han	de	generar	obligacions	econòmiques	per	a	la	Hisenda	de	la	Comunitat	Autònoma,	
es	poden	tramitar	en	l’exercici	immediatament	anterior	en	què	s’hagi	d’iniciar	l’activitat	
o	la	prestació:	

(a)	Fins	a	la	fase	de	reconeixement	de	l’obligació,	i	la	tramitació	ha	de	quedar	condicionada	
al	crèdit	que	autoritzi	la	llei	de	pressuposts	generals	per	a	l’exercici	següent.	

(b)	I	la	tramitació	comprèn	les	fases	d’autorització	de	la	despesa	i	de	compromís	de	la	
despesa,	però	en	cap	cas	no	poden	tenir	caràcter	de	despesa	pluriennal.	

(c)	I	la	tramitació	comprèn	com	a	màxim	la	fase	d’autorització	de	la	despesa.	
(d)	I	la	tramitació	pot	comprendre	les	fases	d’autorització	de	la	despesa	i	de	compromís	de	la	

despesa,	i	ha	de	quedar	condicionada	al	crèdit	que	autoritzi	la	llei	de	pressuposts	generals	
per	a	l’exercici	següent.	

	
	 	



COS	SUPERIOR	 VERSIÓ	CATALÀ	
MODEL	C	 PÀGINA	2	
	
5)	D’acord	amb	l'article	134	de	la	Llei	14/2014,	de	29	de	desembre,	de	finances	de	la	

Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears,	com	a	òrgan	director	de	la	comptabilitat	
pública	correspon	a	la	Intervenció	General:	

(a)	Promoure	l’exercici	de	la	potestat	reglamentària,	mitjançant	una	ordre	del	conseller	
competent	en	matèria	d’hisenda	i	pressuposts	relativa	a	la	comptabilitat	pública.	

(b)	Dirigir	la	comptabilitat	dels	ens	que	integren	el	sector	públic	instrumental	autonòmic.	
(c)	Sotmetre	al	Consell	de	Govern,	mitjançant	el	conseller	competent	en	matèria	d’hisenda	i	

pressupost,	l’aprovació	del	pla	general	de	comptabilitat	pública.	
(d)	Dictar	instruccions	respecte	de	la	comptabilitat	pressupostària	de	la	Universitat	dels	Illes	

Balears.	
	
6)	D’acord	amb	l’article	14	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	

comú	de	les	administracions	públiques,	qui	no	està	obligat	a	relacionar-se	a	través	de	
mitjans	electrònics	amb	les	administracions	públiques?	

(a)	Les	persones	jurídiques.	
(b)	Les	entitats	sense	personalitat	jurídica.	
(c)	Els	representants	de	les	persones	físiques.	
(d)	Els	advocats	en	l’exercici	de	la	seva	activitat	professional.	
	
7)	D’acord	amb	l’article	1	del	Codi	civil,	els	principis	generals	del	dret:	
(a)	S’apliquen	si	no	hi	ha	llei	o	costum,	sens	perjudici	del	seu	caràcter	informador	de	

l’ordenament	jurídic.	
(b)	S’apliquen	si	no	hi	ha	llei	ni	costum,	a	causa	del	seu	caràcter	informador	de	l’ordenament	

jurídic.	
(c)	Són	usos	jurídics	no	merament	interpretatius	d’una	declaració	de	voluntat.	
(d)	Són	una	de	les	fonts	de	l’ordenament	jurídic	espanyol	juntament	amb	la	llei,	el	costum	i	

la	jurisprudència.	
	
8)	D’acord	amb	l’article	2	de	la	Llei	29/1998,	de	13	de	juliol,	reguladora	de	la	jurisdicció	

contenciosa	administrativa,	l’ordre	jurisdiccional	contenciós	administratiu	coneixerà	de	
les	qüestions	que	se	suscitin	en	relació	amb:	

(a)	La	protecció	jurisdiccional	dels	drets	fonamentals,	els	elements	reglats	i	la	determinació	
de	les	indemnitzacions	que	siguin	procedents,	tot	això	pel	que	fa	als	actes	del	Govern	o	
dels	consells	de	govern	de	les	comunitats	autònomes,	sigui	quina	sigui	la	naturalesa	
d’aquests	actes.	

(b)	El	recurs	contenciós	disciplinari	militar.	
(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)	Els	actes	dispositius	i	resolutoris	de	les	corporacions	de	dret	públic	o	privat,	dictats	en	

l’exercici	de	les	seves	competències.	
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9)	D’acord	amb	la	Llei	14/2014,	de	29	de	desembre,	de	finances	de	la	Comunitat	Autònoma	

de	les	Illes	Balears,	el	resultat	pressupostari	de	l’exercici:	
(a)	Està	constituït	per	la	diferència	entre	l’import	dels	drets	reconeguts	en	l’exercici	i	l’import	

de	les	obligacions	reconegudes	en	el	mateix	exercici.	
(b)	Està	constituït	per	la	suma	dels	fons	líquids	de	la	tresoreria	i	del	conjunt	de	drets	

reconeguts	pendents	de	cobrament,	menys	el	conjunt	d’obligacions	reconegudes	
pendents	de	pagament,	tot	això	a	31	de	desembre.	

(c)	Està	constituït	per	la	diferència	entre	l’import	dels	drets	reconeguts	pendents	de	
cobrament	en	l’exercici	i	l’import	de	les	obligacions	reconegudes	pendents	de	pagament	
en	el	mateix	exercici.	

(d)	Està	constituït	per	la	diferència	entre	l’import	de	la	suma	dels	fons	líquids	de	tresoreria	i	
dels	drets	reconeguts	en	l’exercici,	menys	l’import	de	les	obligacions	reconegudes	en	el	
mateix	exercici.	

	
10)	D’acord	amb	la	Llei	7/2010,	de	21	de	juliol,	del	Sector	Públic	Instrumental	de	la	

Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears,	senyalau	la	resposta	incorrecta:	
(a)	Els	consorcis	poden	exercir	la	potestat	expropiatòria.	
(b)	Els	òrgans	de	direcció	dels	consorcis	han	d'estar	formats	per	representants	de	totes	les	

entitats	consorciades	en	la	proporció	que	es	determini	en	els	estatuts	respectius.	
(c)	La	creació,	la	modificació	i	l'extinció	dels	consorcis	requereixen	l'acord	previ	del	Consell	

de	Govern.	
(d)	Els	consorcis	s’han	de	regir,	amb	caràcter	general	i	sens	perjudici	de	les	particularitats	

que	s’estableixin	en	els	seus	estatuts,	pel	dret	administratiu.	
	
11)	D’acord	amb	l’article	116	de	la	Constitució	espanyola,	el	Congrés	dels	Diputats:	
(a)	Declara	per	majoria	absoluta	l’estat	d’excepció.	
(b)	Autoritza	la	pròrroga	de	l’estat	d’alarma.	
(c)	Declara	per	majoria	simple	l’estat	de	setge.	
(d)	Autoritza	prèviament	la	declaració	de	l’estat	d’alarma.	
	
12)	En	el	Consell	Balear	de	la	Funció	Pública	hi	han	d’estar	representats,	en	tot	cas:	
(a)	L’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma,	els	consells	insulars,	els	ajuntaments	i	les	

organitzacions	sindicals	més	representatives	en	l’àmbit	de	l’Administració	autonòmica.	
(b)	L’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma,	els	consells	insulars,	els	ajuntaments	i	les	

organitzacions	sindicals	més	representatives	en	l’àmbit	de	les	Illes	Balears.	
(c)	L’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma,	els	consells	insulars,	els	ajuntaments	i	les	

organitzacions	sindicals	més	representatives	en	l’àmbit	de	l’Administració	autonòmica,	en	
funció	de	les	matèries	que	s’han	de	tractar.	

(d)	L’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma,	els	consells	insulars	i	els	ajuntaments.	
	
13)	Quins	actes	es	consideren	atípics?	
(a)	Les	resolucions	i	les	recomanacions.	
(b)	Les	comunicacions	i	els	dictàmens.	
(c)	Els	llibres	verds	i	les	recomanacions.	
(d)	Els	que	no	s’inclouen	en	l’article	288	del	Tractat	de	funcionament	de	la	Unió	Europea.	
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14)	D’acord	amb	la	Llei	14/2014,	de	29	de	desembre,	de	finances	de	la	Comunitat	

Autònoma	de	les	Illes	Balears,	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	
Balears	pot	recórrer	a	l’endeutament	a	llarg	termini,	apel·lant	al	crèdit	privat	o	a	
l’emissió	de	deute	públic:	

(a)	Sempre	que	la	llei	de	pressuposts	generals	de	la	Comunitat	Autònoma	o,	si	escau,	les	lleis	
de	concessió	de	crèdits	extraordinaris	o	suplementaris	fixin	l’import	màxim	de	variació	
del	saldo	de	l’endeutament	viu	de	l’exercici	i	la	finalitat	de	l’endeutament.	

(b)	Sempre	que	la	llei	de	pressupostos	generals	de	l’Estat	aprovi	les	condicions	bàsiques	de	
l’emissió	de	deute	públic	o	de	concertació	d’operacions	de	crèdit	de	la	Comunitat	
Autònoma.	

(c)	Sempre	que	la	llei	de	pressuposts	generals	de	l’Estat	fixi	l’import	màxim	de	variació	del	
saldo	de	l’endeutament	viu	de	l’exercici	i	la	finalitat	de	l’endeutament.	

(d)	Sempre	que	el	Consell	de	Govern	fixi	l’import	màxim	de	variació	del	saldo	de	
l’endeutament	viu	de	l’exercici	i	la	finalitat	de	l’endeutament.	

	
15)	Quin	és	el	procediment	per	ser	membre	del	Comitè	Europeu	de	les	Regions?	
(a)	La	regió	presenta	al	Consell	la	proposta	amb	el	nom	i,	si	l’aprova,	el	Comitè	Europeu	de	

les	Regions	el	nomena	membre.	
(b)	El	Consell	adoptarà	la	llista	de	membres	i	suplents	establerta	de	conformitat	amb	les	

propostes	presentades	per	cada	Estat	membre.	
(c)	La	Comissió	adoptarà	la	llista	de	membres	i	suplents	establerta	de	conformitat	amb	les	

propostes	presentades	per	cada	Estat	membre.	
(d)	La	regió	presenta	al	Comitè	Europeu	de	les	Regions	la	proposta	amb	el	nom	i,	si	l’aprova,	

el	nomena	membre.	
	
16)	El	càrrec	de	president	de	les	Illes	Balears:	
(a)	És	compatible	amb	l’exercici	de	càrrecs	honorífics	en	institucions,	organismes	o	entitats	

de	caràcter	social,	assistencial	o	no	lucratiu.	
(b)	És	incompatible	amb	l’exercici	de	càrrecs	representatius,	encara	que	siguin	sense	

remuneració,	en	un	partit	polític.	
(c)	És	compatible	amb	l’exercici	d’activitats	mercantils.	
(d)	És	compatible	amb	l’exercici	de	determinats	càrrecs	públics.	
	
17)	Quant	a	la	Sindicatura	de	Comptes:	
(a)	La	llei	que	la	regula	és	la	Llei	14/2014,	de	29	de	desembre.	
(b)	La	Secretaria	General	no	és	un	dels	seus	òrgans,	d’acord	amb	l’article	14	de	la	Llei	de	la	

Sindicatura	de	Comptes	de	les	Illes	Balears.	
(c)	Únicament	són	òrgans	de	la	Sindicatura	de	Comptes	el	Consell,	els	síndics	i	el	síndic	

major.	
(d)	És	l’òrgan	al	qual	correspon	la	fiscalització	externa	de	l’activitat	econòmica,	financera	i	

comptable	del	sector	públic	de	les	Illes	Balears.	
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18)	D’acord	amb	l’article	70	de	l’Estatut	d’autonomia	de	les	Illes	Balears,	és	una	

competència	pròpia	dels	consells	insulars:	
(a)	Cooperatives	i	cambres.	
(b)	Tercera	edat.	
(c)	Forests,	aprofitaments	forestals,	vies	pecuàries	i	pastures.	Tractament	especial	de	les	

zones	de	muntanya.	
(d)	Transport	terrestre.	
	
19)	La	Plataforma	d’Intermediació	de	Dades:	
(a)	És	un	servei	de	consulta	de	dades	aportades	per	la	ciutadania	davant	l’Administració	

General	de	l’Estat.	
(b)	Permet	l’accés	automàtic	a	les	dades	aportades	per	la	ciutadania	davant	qualsevol	

administració.	
(c)	Permet	fer	efectiu	el	dret	de	la	ciutadania	a	no	presentar	dades	i	documents	que	són	en	

poder	de	les	administracions	públiques.	
(d)	És	un	servei	de	verificació	i	consulta	de	documents	elaborats	únicament	per	

l’Administració	General	de	l’Estat.	
	
20)	D’acord	amb	l’article	91	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	

administratiu	comú	de	les	administracions	públiques,	relatiu	a	les	especialitats	de	la	
resolució	en	els	procediments	en	matèria	de	responsabilitat	patrimonial,	es	pot	
entendre	que	la	resolució	és	contrària	a	la	indemnització	del	particular:	

(a)	Transcorreguts	tres	mesos	des	que	es	va	iniciar	el	procediment	sense	que	s’hagi	dictat	i	
notificat	una	resolució	expressa	o,	si	s’escau,	s’hagi	formalitzat	l’acord.	

(b)	Transcorreguts	tres	mesos	des	que	es	va	iniciar	el	procediment	sense	que	s’hagi	dictat	
una	resolució	expressa	o,	si	s’escau,	s’hagi	formalitzat	l’acord.	

(c)	Transcorreguts	sis	mesos	des	que	es	va	iniciar	el	procediment	sense	que	s’hagi	dictat	i	
notificat	una	resolució	expressa	o,	si	s’escau,	s’hagi	formalitzat	l’acord.	

(d)	Transcorreguts	sis	mesos	des	que	es	va	iniciar	el	procediment	sense	que	s’hagi	dictat	una	
resolució	expressa	o,	si	s’escau,	s’hagi	formalitzat	l’acord.	

	
21)	Es	considera	manera	de	gestió	directa	dels	servei	públics	per	una	Administració	

pública:	
(a)	Concert.	
(b)	Concessió.	
(c)	Contracte	de	serveis	que	comportin	prestacions	directes	a	favor	dels	ciutadans.	
(d)	Entitat	pública	empresarial.	
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22)	D’acord	amb	el	que	estableix	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,	en	matèria	de	
negociació	col·lectiva:	

(a)	Les	meses	generals	han	de	negociar	les	matèries	relacionades	amb	les	condicions	de	
treball	de	tot	el	personal	funcionari	de	l’Administració	pública	en	sentit	ampli.	

(b)	Una	administració	o	entitat	pública	es	pot	adherir	als	acords	assolits	dins	el	territori	de	
cada	comunitat	autònoma	o	als	acords	assolits	en	un	àmbit	supramunicipal.	

(c)	El	procés	de	negociació	s’obre,	en	cada	mesa,	quan	així	ho	decideixi	l’administració	
corresponent.	

(d)	Depenent	de	les	meses	generals	s’han	de	constituir	meses	sectorials	quan	l’àmbit	
d’actuació	sigui	el	d’una	entitat	territorial.	

	
23)	D’acord	amb	el	Reglament	del	Parlament	de	les	Illes	Balears,	senyalau	la	resposta	

correcta:	
(a)	La	qüestió	de	confiança	es	pot	votar	el	mateix	dia	de	la	conclusió	del	debat.	
(b)	La	qüestió	de	confiança	es	pot	presentar	encara	que	estigui	en	tramitació	una	moció	de	

censura.	
(c)	La	confiança	només	s’entén	atorgada	quan	s’obté	el	vot	de	la	majoria	absoluta	dels	

diputats.	
(d)	La	qüestió	de	confiança	s’ha	de	presentar	en	un	escrit	motivat	davant	la	Mesa	del	

Parlament.	
	
24)	El	president	del	Tribunal	Constitucional:	
(a)	És	nomenat	per	un	període	de	sis	anys.	
(b)	És	el	president	del	Consell	General	del	Poder	Judicial.	
(c)	És	nomenat	entre	els	seus	membres	pel	rei,	a	proposta	del	Ple	del	Tribunal.	
(d)	És	la	primera	autoritat	judicial	de	la	Nació	espanyola.	
	
25)	L’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears	i	les	administracions	

que	integren	l’administració	instrumental:	
(a)	En	les	relacions	amb	els	ciutadans,	han	de	fer	les	notificacions	i	les	comunicacions	

dirigides	a	persones	físiques	o	jurídiques	residents	en	l’àmbit	lingüístic	català	en	llengua	
catalana,	sens	perjudici	del	dret	dels	ciutadans	a	rebre-les	en	castellà	si	ho	sol·liciten,	
d’acord	amb	el	Decret	49/2018,	de	21	de	desembre,	sobre	l’ús	de	les	llengües	oficials	en	
l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	dels	Illes	Balears.	

(b)	En	les	actuacions	internes	i	en	les	relacions	entre	elles,	d’acord	amb	l’article	43	de	la	Llei	
3/2003,	de	26	de	març,	de	règim	jurídic	de	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	
les	Illes	Balears,	poden	emprar	el	català	i	el	castellà,	indistintament.	

(c)	En	les	relacions	amb	els	ciutadans,	poden	fer	les	notificacions	i	les	comunicacions	
dirigides	a	persones	físiques	o	jurídiques	residents	en	l’àmbit	lingüístic	català	
indistintament	en	llengua	castellana	i	catalana,	sens	perjudici	del	dret	dels	ciutadans	a	
rebre-les	en	castellà	si	ho	sol·liciten,	d’acord	amb	l’article	43	la	Llei	3/2003,	de	26	de	
març,	de	règim	jurídic	de	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears.	

(d)	En	les	actuacions	internes,	d’acord	amb	el	Decret	49/2018,	de	21	de	desembre,	sobre	l’ús	
de	les	llengües	oficials	en	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	dels	Illes	Balears,	
poden	emprar	el	català	i	el	castellà,	indistintament.	
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26)	D’acord	amb	l’article	139	de	l’Estatut	d’autonomia	de	les	Illes	Balears:	
(a)	La	iniciativa	de	reforma	de	l’Estatut	correspon	únicament	al	Parlament,	a	proposta	d’una	

cinquena	part	dels	diputats,	i	a	les	Corts	Generals.	
(b)	La	proposta	de	reforma	de	l’Estatut	requereix	per	prosperar	l’aprovació	del	Parlament	

per	majoria	de	tres	cinquenes	parts	dels	diputats.	
(c)	La	iniciativa	de	reforma	de	l’Estatut	correspon	únicament	al	Parlament,	al	Govern	de	la	

Comunitat	Autònoma	i	a	les	Corts	Generals.	
(d)	En	el	supòsit	de	tramitació	en	el	Congrés	dels	Diputats	i	en	el	Senat	d’una	proposta	de	

reforma	de	l’Estatut,	el	Parlament	no	pot	retirar-la.	
	
27)	Senyalau	la	resposta	correcta	en	relació	amb	el	Tribunal	de	Comptes:	
(a)	La	composició,	l’organització	i	les	funcions	es	regulen	mitjançant	la	Llei	orgànica	3/1983,	

de	13	de	maig.	
(b)	Depèn	únicament	del	Congrés	dels	Diputats.	
(c)	El	president	és	triat	per	un	període	de	cinc	anys.	
(d)	Els	membres	estan	sotmesos	a	les	mateixes	incompatibilitats	que	els	jutges.	
	
28)	D’acord	amb	l’article	215	de	la	Llei	9/2017,	de	8	de	novembre,	de	contractes	del	sector	

públic,	la	infracció	dels	requisits	per	subcontractar	i	la	falta	d’acreditació	de	l’aptitud	
del	subcontractista	o	de	les	circumstàncies	determinants	de	la	situació	d’emergència	o	
les	que	fan	urgent	la	subcontractació,	tenen,	entre	altres	de	previstes	en	aquesta	Llei,	i	
en	funció	de	la	repercussió	en	l’execució	del	contracte,	la	conseqüència	següent,	quan	
així	s’hagi	establert	en	els	plecs:	

(a)	La	imposició	al	contractista	d’una	penalitat	de	fins	a	un	25	%	de	l’import	del	
subcontracte.	

(b)	La	imposició	al	contractista	d’una	penalitat	de	fins	a	un	80	%	de	l’import	del	
subcontracte.	

(c)	La	imposició	al	contractista	d’una	penalitat	de	fins	a	un	50	%	de	l’import	del	subcontracte.	
(d)	La	imposició	al	contractista	d’una	penalitat	de	fins	a	un	75	%	de	l’import	del	

subcontracte.	
	
29)	De	conformitat	amb	el	Reglament	(UE)	núm.	549/2013	del	Parlament	Europeu	i	del	

Consell,	de	21	de	maig	de	2013,	relatiu	al	Sistema	europeu	de	comptes	nacionals	i	
regionals	de	la	Unió	Europea,	la	successió	completa	dels	comptes	de	les	unitats	i	els	
sectors	institucionals	està	composta:	

(a)	Pels	comptes	de	producció,	els	d’explotació,	els	d’assignació	de	la	renda	primària,	els	de	
distribució	secundària	de	la	renda	i	els	d’utilització	de	la	renda	disponible.	

(b)	Pels	comptes	de	capital	i	el	compte	financer.	
(c)	Pels	comptes	de	producció	i	els	comptes	d’explotació.	
(d)	Pels	comptes	corrents,	els	comptes	d’acumulació	i	els	balanços.	
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30)	Amb	caràcter	general,	els	crèdits	pressupostaris	es	regeixen	pel	principi	d’especialitat,	

la	qual	cosa,	d’acord	amb	la	Llei	14/2014,	de	29	de	desembre,	de	finances	de	la	
Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears,	significa:	

(a)	Que	en	el	seu	vessant	qualitatiu	s’han	de	destinar	exclusivament	a	la	finalitat	específica	
per	a	la	qual	hagin	estat	autoritzats	per	la	llei	de	pressuposts	generals.	

(b)	Que	en	el	seu	vessant	quantitatiu,	els	crèdits	tenen	caràcter	limitador	i	vinculant	entre	si,	
i	el	seu	nivell	de	vinculació	el	fixa	el	conseller	competent	en	matèria	d’hisenda	i	
pressuposts.	

(c)	Que	en	el	seu	vessant	temporal,	amb	càrrec	als	crèdits	pressupostaris	només	es	poden	
reconèixer	obligacions	derivades	de	despeses	que	es	facin	durant	l’any	natural	de	
l’exercici	pressupostari,	amb	l’única	excepció	de	les	que	resultin	de	la	liquidació	
d’endarreriments	a	favor	del	personal	al	servei	de	la	Comunitat	Autònoma.	

(d)	Que	en	el	seu	vessant	temporal,	amb	càrrec	als	crèdits	pressupostaris	només	es	poden	
reconèixer	obligacions	derivades	de	despeses	que	es	facin	durant	l’any	natural	de	
l’exercici	pressupostari,	sense	excepcions.	

	
31)	Respecte	de	l’administració	d’origen,	en	quina	situació	administrativa	està	un	

funcionari	de	carrera	de	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears	
que	actualment	presta	serveis	mitjançant	una	comissió	de	serveis	a	l’Ajuntament	de	
Palma?	

(a)	En	situació	d’excedència	voluntària	especial,	atès	que	manté	la	reserva	del	lloc	de	treball	
a	l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears.	

(b)	En	situació	de	servei	actiu.	
(c)	En	situació	de	serveis	en	altres	administracions.	
(d)	En	situació	d’excedència	voluntària	per	prestació	de	serveis	en	el	sector	públic.	
	
32)	D’acord	amb	l’article	3	de	la	Llei	40/2015,	d’1	d’octubre,	de	règim	jurídic	del	sector	

públic,	les	administracions	públiques	han	de	respectar	en	la	seva	actuació	i	relacions,	
entre	d’altres,	el	principi	següent:	

(a)	Discrecionalitat,	objectivitat	i	transparència	de	l’actuació	administrativa.	
(b)	Planificació	i	direcció	per	objectius	i	control	de	la	gestió	i	avaluació	dels	resultats	de	les	

polítiques	públiques.	
(c)	Responsabilitat	per	la	gestió	pública	i	privada.	
(d)	Servei	personalitzat	als	ciutadans	i	a	les	empreses.	
	
33)	Si	escau,	el	càrrec	de	tutor	del	rei	és	exercit	en	primer	lloc:	
(a)	Per	la	persona	que	en	el	seu	testament	hagi	nomenat	el	rei	difunt	sempre	que	sigui	

espanyol	de	naixement	i	major	d’edat.	
(b)	Pel	pare	o	la	mare	del	rei	mentre	romanguin	vidus.	
(c)	Per	la	persona	que	nomenin	les	Corts	Generals.	
(d)	Per	la	persona	més	propera	a	succeir-lo	en	la	Corona.	
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34)	D’acord	amb	l’article	107	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	

administratiu	comú	de	les	administracions	públiques,	relatiu	a	la	declaració	de	lesivitat	
d’actes	anul·lables:	

(a)	Transcorregut	el	termini	de	tres	mesos	des	de	la	iniciació	del	procediment	sense	que	
s’hagi	declarat	la	lesivitat,	n’és	procedent	la	suspensió.	

(b)	Transcorregut	el	termini	de	sis	mesos	des	de	la	iniciació	del	procediment	sense	que	s’hagi	
declarat	la	lesivitat,	se’n	produeix	la	caducitat.	

(c)	Transcorregut	el	termini	de	sis	mesos	des	de	la	iniciació	del	procediment	sense	que	s’hagi	
declarat	la	lesivitat,	n’és	procedent	la	suspensió.	

(d)	Transcorregut	el	termini	de	tres	mesos	des	de	la	iniciació	del	procediment	sense	que	
s’hagi	declarat	la	lesivitat,	se’n	produeix	la	caducitat.	

	
35)	D’acord	amb	l’article	80.2	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	

administratiu	comú	de	les	administracions	públiques,	els	informes	s’han	d’emetre	a	
través	de	mitjans	electrònics:	

(a)	En	el	termini	de	quinze	dies,	tret	que	una	disposició	o	el	compliment	de	la	resta	dels	
terminis	del	procediment	permeti	o	exigeixi	un	altre	termini	superior	o	inferior.	

(b)	En	el	termini	de	deu	dies,	tret	que	una	disposició	o	el	compliment	de	la	resta	dels	
terminis	del	procediment	permeti	o	exigeixi	un	altre	termini	superior	o	inferior.	

(c)	En	el	termini	d’un	mes,	tret	que	una	disposició	o	el	compliment	de	la	resta	dels	terminis	
del	procediment	permeti	o	exigeixi	un	altre	termini	superior	o	inferior.	

(d)	En	el	termini	de	vint	dies,	tret	que	una	disposició	o	el	compliment	de	la	resta	dels	
terminis	del	procediment	permeti	o	exigeixi	un	altre	termini	superior	o	inferior.	

	
36)	Quin	dels	que	s’indiquen	a	continuació	no	està	inclòs	entre	els	principis	ètics	que	

preveu	l’article	65	de	la	Llei	1/2019,	de	31	de	gener,	del	Govern	de	les	Illes	Balears:	
(a)	Transparència	en	la	gestió	i	accessibilitat	dels	ciutadans	a	les	dades	públiques,	d’acord	

amb	la	normativa	vigent.	
(b)	Actualització	permanent	de	la	formació	dels	membres	del	Govern.	
(c)	Promoció	dels	drets	humans	i	de	les	llibertats	públiques.	
(d)	Foment	de	la	igualtat	entre	homes	i	dones,	i	garantia	de	no-discriminació.	
	
37)	Quines	d'aquestes	persones	o	entitats	no	estan	incloses	dins	de	l’àmbit	d’aplicació	que	

preveu	l’article	1.2	del	Decret	82/2009,	de	13	de	novembre,	pel	qual	es	regula	la	gestió	
de	les	queixes	i	els	suggeriments	sobre	el	funcionament	dels	serveis	públics	de	
l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears?	

(a)	L'Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears,	les	empreses	públiques	i	
les	fundacions	del	sector	públic	autonòmic	que	defineix	la	normativa	autonòmica	sobre	
sector	públic.	

(b)	Les	persones	físiques	i	jurídiques	adjudicatàries	de	contractes	de	gestió	de	serveis	públics	
i	de	contractes	de	col·laboració	entre	el	sector	públic	i	privat,	en	relació	amb	la	seva	
activitat	de	prestació	de	serveis.	

(c)	Els	consorcis	que	estiguin	finançats	majoritàriament	per	l’Administració	de	la	Comunitat	
Autònoma,	o	aquells	en	què	li	correspongui	designar	més	de	la	meitat	de	les	persones	
que	són	membres	dels	òrgans	de	direcció.	

(d)	Les	entitats	que	integren	l’Administració	local.	
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38)	L’acció	protectora	de	la	Seguretat	Social	no	comprèn:	
(a)	La	recuperació	professional.	
(b)	El	subsidi	per	ser	desocupat	de	llarga	durada.	
(c)	L’assistència	sanitària	en	els	casos	de	maternitat,	de	malaltia	comuna	o	professional	i	

d’accident,	sigui	de	treball	o	no	ho	sigui.	
(d)	Les	prestacions	familiars	de	la	Seguretat	Social,	en	les	seves	modalitats	contributives	i	no	

contributives.	
	
39)	Segons	l’article	19	de	la	Llei	40/2015,	d’1	d’octubre,	de	règim	jurídic	del	sector	públic,	

relatiu	al	règim	dels	òrgans	col·legiats:	
(a)	Els	membres	que	discrepin	de	l’acord	majoritari	poden	formular	un	vot	particular	per	

escrit	en	el	termini	de	tres	dies,	que	s’ha	d’incorporar	al	text	aprovat.	
(b)	Els	membres	que	discrepin	de	l’acord	majoritari	poden	formular	un	vot	particular	per	

escrit	en	el	termini	de	quatre	dies,	que	s’ha	d’incorporar	al	text	aprovat.	
(c)	Els	membres	que	discrepin	de	l’acord	majoritari	poden	formular	un	vot	particular	per	

escrit	en	el	termini	d’un	dia,	que	s’ha	d’incorporar	al	text	aprovat.	
(d)	Els	membres	que	discrepin	de	l’acord	majoritari	poden	formular	un	vot	particular	per	

escrit	en	el	termini	de	dos	dies,	que	s’ha	d’incorporar	al	text	aprovat.	
	
40)	Senyalau	la	resposta	correcta	en	relació	amb	els	organismes	públics:	
(a)	Una	vegada	en	vigor	la	llei	de	creació	de	l’organisme,	el	Consell	de	Govern,	a	proposta	de	

la	persona	titular	de	la	conselleria	d’adscripció,	i	amb	l’informe	preceptiu	de	la	conselleria	
competent	en	matèria	d’hisenda	i	pressuposts,	n’ha	d’aprovar	els	estatuts	per	decret.	

(b)	Es	regeixen	pel	dret	públic	en	la	formació	de	la	voluntat	dels	seus	òrgans	i	en	l’exercici	de	
les	potestats	administratives	que	tenguin	atribuïdes	i,	en	tot	cas,	en	la	resta	d’aspectes	es	
regeixen	pel	dret	privat.	

(c)	Es	regulen	en	el	títol	II	de	la	Llei	7/2010,	de	21	de	juliol,	del	sector	públic	instrumental	de	
la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears.	

(d)	La	creació,	la	modificació	i	l’extinció	requereixen	l’acord	previ	del	Consell	de	Govern.	
	
41)	Segons	l’article	24.4	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	

comú	de	les	administracions	públiques,	relatiu	al	silenci	administratiu	en	procediments	
iniciats	a	sol·licitud	de	l’interessat,	el	certificat	acreditatiu	del	silenci	produït	l’ha	
d’expedir	d’ofici	l’òrgan	competent	per	resoldre:	

(a)	En	el	termini	de	trenta	dies	des	que	expiri	el	termini	màxim	per	resoldre	el	procediment.	
(b)	En	el	termini	de	deu	dies	des	que	expiri	el	termini	màxim	per	resoldre	el	procediment.	
(c)	En	el	termini	de	vint	dies	des	que	expiri	el	termini	màxim	per	resoldre	el	procediment.	
(d)	En	el	termini	de	quinze	dies	des	que	expiri	el	termini	màxim	per	resoldre	el	procediment.	
	
42)	Segons	el	que	disposa	l’article	5	del	Text	refós	de	la	Llei	de	l’Estatut	dels	treballadors,	

aprovat	pel	Reial	decret	legislatiu	2/2015,	de	23	d’octubre,	quin	d’aquests	deures	no	es	
considera	bàsic?	

(a)	Contribuir	a	la	millora	de	la	productivitat.	
(b)	Observar	les	mesures	de	prevenció	de	riscs	laborals	que	s’adoptin.	
(c)	Fer	hores	extraordinàries.	
(d)	No	concórrer	amb	l’activitat	de	l’empresa,	en	els	termes	que	fixa	la	Llei.	
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43)	Senyalau	la	resposta	correcta	en	relació	amb	el	recurs	d’apel·lació:	
(a)	Es	pot	interposar	contra	les	sentències	dels	jutjats	contenciosos	administratius	i	dels	

jutjats	centrals	contenciosos	administratius	si	s’han	dictat	en	assumptes	la	quantia	dels	
quals	no	excedeix	de	30.000	€.	

(b)	Interposar-lo	impedeix	l’execució	provisional	de	la	sentència	contra	la	qual	s’ha	
recorregut.	

(c)	Es	pot	interposar	contra	les	sentències	que	resolguin	impugnacions	indirectes	de	
disposicions	generals.	

(d)	El	recurs	d’apel·lació	s’ha	d’interposar	davant	el	jutjat	que	hagi	dictat	la	sentència	que	
s’apel·li,	dins	els	deu	dies	següents	al	de	la	notificació.	

	
44)	D’acord	amb	la	Decisió	2014/335	UE,	constitueixen	recursos	propis	de	la	Unió:	
(a)	La	contribució	dels	estats	membres,	calculada	segons	la	seva	població;	les	exaccions	

agrícoles,	i	els	drets	de	duana.	
(b)	Un	percentatge	de	la	renda	nacional	bruta	dels	estats	membres,	un	percentatge	de	

l’impost	sobre	el	valor	afegit	recaptat	pels	estats	membres,	de	les	exaccions	agrícoles	i	els	
drets	de	duana.	

(c)	La	contribució	dels	estats	membres,	calculada	segons	la	seva	població;	un	percentatge	
dels	imposts	que	recapten,	i	les	exaccions	agrícoles.	

(d)	Un	percentatge	del	producte	interior	brut	dels	estats	membres,	un	percentatge	de	
l’impost	de	societats	recaptat	pels	estats	membres	i	els	drets	de	duana.	

	
45)	La	designació	d’una	comissió	paritària	de	la	representació	de	les	parts	negociadores	

d’un	conveni	col·lectiu,	per	conèixer	de	les	qüestions	que	estableix	la	llei,	i	també	
l’establiment	dels	procediments	i	els	terminis	d’actuació	d’aquest	òrgan,	formen	part	
del	contingut	mínim	dels	convenis	col·lectius:	

(a)	Sí.	
(b)	No.	
(c)	Només	quan	ho	determinen	les	parts.	
(d)	Només	en	els	convenis	col·lectius	d’àmbit	estatal.	
	
46)	D'acord	amb	la	Constitució	Espanyola	de	1978,	senyalau	la	resposta	correcta	en	relació	

amb	les	províncies:	
(a)	Qualsevol	alteració	dels	límits	provincials	ha	de	ser	aprovada	pel	Congrés	dels	Diputats	

per	majoria	de	dos	terços.	
(b)	No	es	poden	crear	agrupacions	de	municipis	diferents	de	la	província,	excepte	cabildos	o	

consells	en	els	arxipèlags.	
(c)	La	circumscripció	electoral	en	les	eleccions	al	Congrés	dels	Diputats,	és	la	província.	
(d)	La	província	és	una	entitat	local	amb	personalitat	jurídica	pròpia,	determinada	per	

l’agrupació	de	municipis	i	la	divisió	territorial	per	al	compliment	de	les	activitats	de	la	
comunitat	autònoma	en	la	qual	s’integri.	
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47)	D’acord	amb	l’article	149	de	la	Constitució	espanyola:	
(a)	El	sistema	monetari	és	una	competència	exclusiva	de	l’Estat,	sens	perjudici	de	la	seva	

execució	a	càrrec	dels	serveis	de	les	comunitats	autònomes.	
(b)	El	sistema	monetari	és	una	competència	exclusiva	de	l’Estat.	
(c)	Correspon	a	l’Estat	establir	les	bases	del	sistema	monetari,	sens	perjudici	de	les	facultats	

de	desplegament	legislatiu	que	corresponen	a	les	comunitats	autònomes.	
(d)	El	sistema	monetari	és	una	competència	exclusiva	de	l’Estat,	sens	perjudici	de	les	

facultats	de	les	comunitats	autònomes	d’establir	normes	addicionals.	
	
48)	En	cas	que	un	estat	membre	incompleixi	l’obligació	d’informar	sobre	les	mesures	de	

transposició	d’una	directiva,	el	Tribunal	de	Justícia	de	la	Unió	Europea	el	pot	multar?	
(a)	No,	el	tipus	de	sanció	per	a	aquest	supòsit	no	pot	ser	de	caràcter	pecuniari.	
(b)	No,	se	li	atorga	un	nou	termini	d’un	any.	
(c)	Sí,	i	l’import	de	la	multa	ha	d’estar	dins	el	límit	indicat	per	la	Comissió	Europea.	
(d)	Sí,	i	el	Tribunal	és	el	que	fixa	l’import	de	la	multa	amb	independència	total.	
	
49)	Les	entitats	públiques	empresarials	d’àmbit	estatal:	
(a)	Són	entitats	de	dret	públic.	
(b)	Quant	al	seu	finançament,	no	poden	tenir	consignacions	específiques	assignades	en	els	

pressuposts	generals	de	l’Estat.	
(c)	Són	entitats	de	dret	privat	que	poden	exercir	potestats	administratives.	
(d)	No	exerceixen	potestats	administratives.	
	
50)	D’acord	amb	el	Text	refós	de	la	Llei	de	l’Estatut	dels	treballadors,	aprovat	pel	Reial	

decret	legislatiu	2/2015,	de	23	d’octubre,	quina	d’aquestes	no	té	la	consideració	de	
relació	laboral	especial?	

(a)	La	de	les	persones	que	intervinguin	en	operacions	mercantils	per	compte	d'un	o	més	
empresaris,	i	n’assumesquin	el	risc	i	ventura	d'aquelles.	

(b)	La	dels	advocats	que	presten	serveis	en	despatxos	d’advocats,	individuals	o	col·lectius.	
(c)	La	dels	condemnats	en	les	institucions	penitenciàries.	
(d)	La	dels	treballadors	amb	discapacitat	que	presten	serveis	en	els	centres	especials	

d’ocupació.	
	
51)	La	Constitució	espanyola	va	ser	sancionada	pel	rei	davant	les	Corts	Generals:	
(a)	El	6	de	desembre	de	1978.	
(b)	El	27	de	desembre	de	1978.	
(c)	El	31	d’octubre	de	1978.	
(d)	El	8	de	desembre	1978.	
	
52)	D’acord	amb	l’article	103	de	la	Constitució	espanyola	de	1978,	l’Administració	pública	

serveix	amb	objectivitat	els	interessos	generals	i	actua	d’acord	amb	els	principis	
d’eficàcia,	jerarquia,	descentralització,	desconcentració	i	coordinació:	

(a)	Amb	submissió	plena	a	la	llei	i	al	dret.	
(b)	Amb	submissió	plena	als	principis	generals	del	dret.	
(c)	Amb	submissió	plena	a	la	llei,	al	costum	i	al	dret.	
(d)	Amb	submissió	plena	a	les	fonts	del	dret.	
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53)	D’acord	amb	l’article	38	de	la	Llei	14/2014,	de	29	de	desembre,	de	finances	de	la	

Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears,	les	aplicacions	del	fons	de	contingència	
s’aproven:	

(a)	Mitjançant	un	acord	del	Consell	de	Govern,	amb	caràcter	previ	a	la	tramitació	i	
l’aprovació	de	les	modificacions	de	crèdit	que	siguin	procedents,	a	proposta	del	conseller	
competent	en	matèria	d’hisenda	i	pressuposts	i	amb	l’informe	previ	del	director	general	
competent	en	matèria	de	pressuposts.	

(b)	A	càrrec	del	conseller	competent	en	matèria	d’hisenda	i	pressuposts,	amb	caràcter	previ	
a	la	tramitació	i	l’aprovació	de	les	modificacions	de	crèdit	que	siguin	procedents,	i	amb	
l’informe	del	director	general	competent	en	matèria	de	pressuposts.	

(c)	A	càrrec	del	conseller	competent	en	matèria	d’hisenda	i	pressuposts	i	amb	l’informe	previ	
de	la	Intervenció	General.	

(d)	Mitjançant	un	acord	del	Consell	de	Govern,	amb	caràcter	previ	a	la	tramitació	i	
l’aprovació	de	les	modificacions	de	crèdit	que	siguin	procedents,	a	proposta	del	conseller	
competent	per	raó	de	la	matèria	de	la	necessitat	que	es	pretengui	atendre	i	amb	
l’informe	previ	del	director	general	competent	en	matèria	de	pressuposts.	

	
54)	Senyalau	la	resposta	incorrecta	en	relació	amb	la	necessitat	d’ocupació	dels	béns	en	el	

procediment	d’expropiació	forçosa:	
(a)	En	determinats	casos	la	necessitat	d’ocupació	s’entén	implícita	amb	l’aprovació	del	

projecte	d’obres	i	serveis.	
(b)	El	termini	per	a	la	interposició	del	recurs	d’alçada	contra	l’acord	de	necessitat	d’ocupació	

és	de	tres	mesos.	
(c)	Una	vegada	que	s’hagi	declarat	la	utilitat	pública	o	l’interès	social,	l’Administració	ha	de	

resoldre	sobre	la	necessitat	concreta	d’ocupar	els	béns	o	adquirir	els	drets	que	siguin	
estrictament	indispensables	per	a	la	finalitat	de	l’expropiació.	

(d)	L’acord	de	necessitat	d’ocupació	inicia	l’expedient	d’expropiació.	
	
55)	D’acord	amb	la	Llei	19/2013,	de	9	de	desembre,	de	transparència,	accés	a	la	informació	

pública	i	bon	govern,	és	un	límit	al	dret	d’accés:	
(a)	El	bon	funcionament	dels	serveis	públics.	
(b)	La	protecció	del	patrimoni	històric.	
(c)	El	deure	de	sigil	dels	empleats	públics.	
(d)	El	secret	professional.	
	
56)	En	l'impost	cedit	sobre	el	Patrimoni,	segons	la	Llei	orgànica	8/1980,	de	22	de	setembre,	

de	Finançament	de	les	Comunitats	Autónomes,	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	
Balears	podrà	assumir,	en	els	termes	que	estableixi	la	llei	que	regula	la	cessió	de	tributs,	
competències	normatives	sobre:	

(a)	Tarifa,	deduccions	i	exempcions.	
(b)	Reduccions	de	la	base	imposable,	tarifa,	deduccions,	bonificacions,	i	gestió	de	l'impost.	
(c)	Mínim	exempt,	tarifa,	deduccions	i	bonificacions.	
(d)	Meritació,	exempcions,	base	imposable,	tarifa,	i	deduccions.	
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57)	D’acord	amb	l’article	25	de	la	Llei	6/2001,	d’11	d’abril,	del	patrimoni	de	la	Comunitat	

Autònoma	de	les	Illes	Balears,	la	concessió	de	domini	públic:	
(a)	És	el	títol	que	atorga	a	una	persona	l’ús	i	aprofitament	privatiu	i	temporal	d’un	bé	

patrimonial,	del	qual	la	Comunitat	Autònoma	manté	la	titularitat.	
(b)	És	el	títol	que	atorga	a	una	persona	l’ús	i	aprofitament	privatiu	i	temporal	d’un	bé	de	

domini	públic,	del	qual	la	Comunitat	Autònoma	manté	la	titularitat.	
(c)	És	el	títol	que	atorga	a	una	persona	l’ús	públic	i	temporal	d’un	immoble	de	domini	públic,	

del	qual	es	trasllada	temporalment	la	titularitat	i	possessió.	
(d)	És	el	títol	que	concedeix	a	una	persona	l’ús	i	aprofitament	publicoprivat	i	temporal	d’un	

bé	patrimonial,	del	qual	la	Comunitat	Autònoma	manté	la	titularitat.	
	
58)	D’acord	amb	la	Llei	14/2014,	de	29	de	desembre,	de	finances	de	la	Comunitat	

Autònoma	de	les	Illes	Balears,	les	despeses	pluriennals	estan	subjectes	a	un	seguit	de	
limitacions	i	excepcionalment	se’n	pot	exceptuar	l’aplicació.	L’excepció,	en	l’àmbit	de	
l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears:	

(a)	La	declara	Consell	de	Govern	en	tots	els	casos.	
(b)	Només	es	pot	autoritzar	mitjançant	llei.	
(c)	La	declaren	el	Consell	de	Govern	en	determinats	supòsits	i	quan	no	se	superin	certs	límits	

determinats	per	la	llei,	o	la	Comissió	d’Hisenda	i	Pressuposts	del	Parlament	de	les	Illes	
Balears	quan	se	superin	aquests	límits.	

(d)	L’autoritza	el	conseller	competent	en	matèria	d’hisenda	i	pressuposts.	
	
59)	D’acord	amb	l’article	1	de	la	Llei	40/2015,	d’1	d’octubre,	de	règim	jurídic	del	sector	

públic,	aquesta	Llei	té	per	objecte:	
(a)	Regular	el	marc	del	règim	jurídic	comú	a	totes	les	administracions	públiques,	així	com	

l’organització	i	el	funcionament	de	l’Administració	de	les	administracions	públiques	i	del	
seu	sector	públic	institucional	per	a	l’exercici	de	les	seves	activitats.	

(b)	Regular	les	bases	del	règim	jurídic	de	les	administracions	públiques,	els	principis	del	
sistema	de	responsabilitat	de	les	administracions	públiques	i	de	la	potestat	sancionadora,	
així	com	l’organització	i	el	funcionament	de	l’Administració	General	de	l’Estat	i	del	seu	
sector	públic	institucional	per	a	l’exercici	de	les	seves	activitats.	

(c)	Regular	les	bases	del	règim	jurídic	de	les	administracions	públiques,	els	principis	del	
sistema	de	responsabilitat	de	les	administracions	públiques,	el	procediment	sancionador,	
així	com	l’organització	i	el	funcionament	de	l’Administració	General	de	l’Estat	i	del	seu	
sector	públic	institucional	per	a	l’exercici	de	les	seves	activitats.	

(d)	Regular,	en	el	marc	del	règim	jurídic	comú	a	totes	les	administracions	públiques,	
l’organització	i	el	funcionament	de	l’Administració	General	de	l’Estat	i	els	organismes	
públics	vinculats	o	dependents	per	a	l’exercici	de	la	seva	activitat.	

	
60)	Segons	l’article	426	del	Codi	penal,	queda	exempt	de	pena	pel	delicte	de	suborn	el	

particular	que,	hagi	accedit	ocasionalment	a	la	sol·licitud	d’obsequi	o		d’una	altra	
retribució	realitzada	per	una	autoritat	o	funcionari	públic,	denunciï	el	fet	a	l’autoritat	
que	tengui	el	deure	d’esbrinar-ho	abans	que	s’obri	el	procediment	corresponent,	
sempre	que	no	hagin	transcorregut:	

(a)	Més	de	dos	mesos	des	de	la	data	dels	fets.	
(b)	Més	de	tres	mesos	des	de	la	data	dels	fets.	
(c)	Més	de	quatre	mesos	des	de	la	data	dels	fets.	
(d)	Més	de	cinc	mesos	des	de	la	data	dels	fets.	
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61)	Segons	el	que	disposa	el	Decret	37/2009,	de	26	de	juny,	sobre	cartes	ciutadanes	de	la	

Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears,	el	contingut	de	les	cartes	ciutadanes:	
(a)	S’ha	d’aprovar	amb	l’informe	previ	favorable	de	la	direcció	general	competent	en	matèria	

de	qualitat	dels	serveis,	mitjançant	una	resolució	del	titular	de	la	conselleria	competent	
en	matèria	de	qualitat	dels	serveis.	

(b)	S’ha	d’aprovar	amb	l’informe	previ	favorable	dels	òrgans	directors,	dels	ens	o	de	les	
entitats	afectats	per	la	carta	ciutadana,	mitjançant	una	resolució	del	titular	de	la	
conselleria	competent	en	matèria	de	qualitat	dels	serveis.	

(c)	S’ha	d’aprovar	amb	l’informe	previ	favorable	de	la	direcció	general	competent	en	matèria	
de	qualitat	dels	serveis,	mitjançant	una	resolució	del	titular	de	la	conselleria	competent	
per	raó	de	la	matèria	corresponent	a	la	qual	estiguin	adscrits	els	òrgans	directors,	els	ens	
o	les	entitats	afectats	per	la	carta	ciutadana.	

(d)	S’ha	d’aprovar	amb	l’informe	previ	favorable	de	la	secretaria	general	de	la	conselleria	
competent	per	raó	de	la	matèria	corresponent	a	la	qual	estiguin	adscrits	els	òrgans	
directors,	els	ens	o	les	entitats	afectats	per	la	carta	ciutadana,	mitjançant	una	resolució	
del	titular	de	la	conselleria	competent	en	matèria	de	qualitat	dels	serveis.	

	
62)	Indica	la	resposta	incorrecta,	en	relació	a	l'exigència	de	llicència	o	un	altre	mitjà	de	

control	preventiu	a	l'exercici	d'activitats	econòmiques:	
(a)	Està	justificada	l'exigència	de	llicència	per	raons	d'ordre	públic.	
(b)	Està	justificada	l'exigència	de	llicència	per	raons	de	seguretat	publica.	
(c)	Està	justificada	l'exigència	de	llicència	per	raons	de	protecció	del	medi	ambient.	
(d)	El	seu	exercici	no	se	sotmet	mai	a	l'obtenció	de	cap	mitjà	de	control	preventiu.	
	
63)	Perquè	un	estat	pugui	adherir-se	a	la	Unió	Europea,	quins	criteris	ha	de	complir?	
(a)	Els	criteris	de	Copenhaguen	i	els	que	preveu	l’article	49	del	Tractat	de	la	Unió	Europea.	
(b)	Els	criteris	que	estableix	l’article	50	del	Tractat	de	Funcionament	de	la	Unió	Europea.	
(c)	Garantir	la	democràcia	i	els	criteris	d’Amsterdam.	
(d)	Respectar	els	drets	humans,	tenir	una	economia	competitiva	i	complir	els	criteris	

d’Àmsterdam.	
	
64)	Segons	estableix	l'article	14	del	Text	Refós	de	la	Llei	de	l'Estatut	dels	Treballadors,	

aprovat	pel	Reial	decret	legislatiu	2/2015	de	23	d'octubre,	en	cas	de	manca	de	pacte	en	
conveni,	la	durada	del	període	de	prova	no	pot	excedir:	

(a)	De	sis	mesos	per	als	tècnics	titulats,	ni	de	dos	mesos	per	a	la	resta	de	treballadors.	
(b)	De	vuit	mesos	per	als	tècnics	titulats,	ni	de	dos	mesos	per	a	la	resta	de	treballadors.	
(c)	De	sis	mesos	per	als	tècnics	titulats,	ni	de	tres	mesos	per	la	resta	de	treballadors.	
(d)	De	vuit	mesos	per	als	tècnics	titulats,	ni	quatre	mesos	per	a	la	resta	de	treballadors.	
	
65)	D’acord	amb	l’article	4	de	la	Llei	3/2003,	de	26	de	març,	de	règim	jurídic	de	

l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears,	l’Administració	de	la	
Comunitat	Autònoma	s’estructura:	

(a)	En	òrgans	centrals	i	autonòmics,	encara	que	aquests	darrers	tenen	un	caràcter	
competencial	prevalent.	

(b)	Fonamentalment	en	òrgans	autonòmics	i	locals.	
(c)	Només	en	òrgans	de	competència	central.	
(d)	En	òrgans	centrals	i	perifèrics,	encara	que	aquests	darrers	tenen	un	caràcter	excepcional.	
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66)	D’acord	amb	la	Llei	14/2014,	de	29	de	desembre,	de	finances	de	la	Comunitat	

Autònoma	de	les	Illes	Balears,	constitueix	una	acció	de	la	qual	resulta	l’obligació	
d’indemnitzar	la	Hisenda	de	la	Comunitat	Autònoma:	

(a)	Rendir	el	compte	general	fora	de	termini.	
(b)	Autoritzar	i	disposar	despeses	amb	crèdit	insuficient.	
(c)	No	atendre	els	requeriments	de	subministrament	d’informació	de	la	Sindicatura	de	

Comptes	perquè	pugui	fiscalitzar	el	compte	general.	
(d)	No	formular	els	comptes	anuals.	
	
67)	D’acord	amb	l’article	143	de	la	Constitució	espanyola,	la	iniciativa	del	procés	

autonòmic:	
(a)	Correspon	a	les	diputacions	de	les	províncies	amb	entitat	regional	històrica,	a	l’òrgan	

interinsular	corresponent	i	a	una	tercera	part	dels	municipis	la	població	dels	quals	
representi,	almenys,	la	majoria	del	cens	electoral	de	cada	província	o	illa.	

(b)	Correspon	únicament	a	les	diputacions	interessades	i	a	les	dues	terceres	parts	dels	
municipis	la	població	dels	quals	representi	la	meitat	del	cens	electoral	de	cada	província	o	
illa.	

(c)	En	cas	de	no	prosperar,	només	es	pot	repetir	passats	quatre	anys.	
(d)	Correspon	a	totes	les	diputacions	interessades	o	a	l’òrgan	interinsular	corresponent	i	a	

les	dues	terceres	parts	dels	municipis	la	població	dels	quals	representi,	almenys,	la	
majoria	del	cens	electoral	de	cada	província	o	illa.	

	
68)	D’acord	amb	l’article	103.1	de	la	Constitució	espanyola,	l’Administració	pública	actua	

d’acord	amb	els	principis	següents:	
(a)	Jerarquia,	igualtat,	descentralització,	eficiència	i	coordinació.	
(b)	Eficàcia,	eficiència,	igualtat,	jerarquia,	descentralització,	desconcentració	i	coordinació.	
(c)	Eficàcia,	jerarquia,	descentralització,	desconcentració	i	coordinació.	
(d)	Economia,	responsabilitat,	jerarquia,	desconcentració	i	coordinació.	
	
69)	Senyalau	la	resposta	correcta	en	relació	amb	els	principis	de	la	potestat	sancionadora	

que	preveu	la	Llei	40/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	
administracions	públiques:	

(a)	Les	infraccions	prescriuran	d'acord	amb	el	que		disposin	els	reglaments	que	les	
estableixin.	

(b)	Les	sancions	imposades	per	faltes	molt	greus	prescriuen	al	cap	de	tres	anys,	les	
imposades	per	faltes	greus	al	cap	de	dos	anys	i	les	imposades	per	faltes	lleus	al	cap	de	sis	
mesos.	

(c)	L’exercici	de	la	potestat	sancionadora	pot	ser	atribuïda	als	òrgans	administratius	per	
disposició	reglamentària.	

(d)	El	termini	de	prescripció	de	les	sancions	comença	a	comptar	des	del	dia	en	què	sigui	
executable	la	resolució	per	la	qual	s’imposa	la	sanció	o	hagi	transcorregut	el	termini	per	
recórrer	contra	aquesta.	
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70)	Quin	dels	següents	principis	generals	no	regeix	quan	l’empresari	ha	d’aplicar	les	

mesures	que	integren	el	deure	general	de	prevenció	que	preveu	l’article	14	de	la	Llei	
31/1995,	de	8	de	novembre,	de	prevenció	de	riscs	laborals?	

(a)	Substituir	el	que	sigui	perillós	pel	que	no	comporti	cap	perill	o	en	comporti	poc.	
(b)	Combatre	els	riscs	en	l’origen.	
(c)	Adoptar	mesures	que	anteposin	la	protecció	individual	a	la	col·lectiva.	
(d)	Tenir	en	compte	l’evolució	de	la	tècnica.	
	
71)	Senyalau	la	resposta	correcta	pel	que	fa	a	la	formalització	dels	contractes:	
(a)	Si	el	contracte	és	susceptible	del	recurs	especial	en	matèria	de	contractació,	no	es	pot	

formalitzar	abans	que	transcorrin	deu	dies	hàbils	des	que	es	trameti	la	notificació	de	
l’adjudicació	als	licitadors	i	candidats.	

(b)	Quan	per	causes	imputables	a	l’adjudicatari	no	s’hagi	formalitzat	el	contracte	en	el	
termini	indicat,	se	li	ha	d’exigir	l’import	d’un	5	%	del	pressupost	base	de	licitació,	amb	
l’IVA	exclòs,	en	concepte	de	penalitat.	

(c)	Els	contractes	que	subscriguin	les	administracions	públiques	s’han	de	formalitzar	en	un	
document	administratiu	que	s’ajusti	amb	exactitud	a	les	condicions	de	la	licitació.	No	
obstant	això,	per	accedir	a	qualsevol	registre	públic,	el	contractista	pot	sol·licitar	que	el	
contracte	s’elevi	a	escriptura	pública,	cas	en	què	seran	a	càrrec	seu	les	despeses	que	
corresponguin.	

(d)	En	els	contractes	basats	en	un	acord	marc	no	és	necessari	formalitzar	el	contracte.	
	
72)	La	política	agrària	i	pesquera	és	una	competència:	
(a)	Exclusiva	dels	estats	membres.	
(b)	Exclusiva	dels	estats	membres	i	les	seves	regions.	
(c)	Exclusiva	de	la	Unió	Europea.	
(d)	Compartida	entre	la	Unió	Europea	i	els	estats	membres.	
	
73)	D’acord	amb	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	les	

administracions	públiques,	perquè	els	documents	electrònics	administratius	puguin	ser	
considerats	vàlids	no	cal:	

(a)	Que	incorporin	els	identificadors	de	les	persones	que	els	redacten.	
(b)	Que	incorporin	les	signatures	electròniques	que	corresponguin	i	les	metadades	mínimes	

exigides.	
(c)	Que	incorporin	una	referència	temporal	del	moment	en	què	s’han	emès.	
(d)	Que	incorporin	els	identificadors	que	en	permetin	la	individualització	i	el	tractament	

diferenciat.	
	
74)	D’acord	amb	el	Reglament	del	Parlament	de	les	Illes	Balears,	la	renúncia	d’un	diputat	

parlamentari:	
(a)	Comporta	la	suspensió	temporal	de	les	seves	funcions.	
(b)	Suposa	la	pèrdua	de	la	seva	condició	de	diputat.	
(c)	Només	pot	produir-se	per	incompatibilitat	sobrevinguda.	
(d)	S’ha	de	presentar	davant	l’Oficialia	Major.	
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75)	D’acord	amb	l’article	42	del	Text	refós	de	la	Llei	de	subvencions	de	les	Illes	Balears,	

aprovada	pel	Decret	legislatiu	2/2005,	de	28	de	desembre,	relatiu	a	la	comprovació	de	
subvencions,	la	comprovació	de	l’adequada	justificació	de	la	subvenció,	de	la	realització	
de	l’activitat	i	del	compliment	de	la	finalitat	determinant	de	la	concessió	o	gaudi	de	la	
subvenció,	correspon:	

(a)	A	la	Intervenció	General.	
(b)	A	l’òrgan	que	la	concedeix.	
(c)	A	la	Sindicatura	de	Comptes.	
(d)	Al	servei	promotor.	
	
76)	Entre	les	transformacions	estructurals	de	l’economia	de	les	Illes	Balears	en	el	període	

2009-2018,	hi	ha:	
(a)	Un	increment	del	pes	del	sector	dels	serveis	en	detriment	de	la	construcció.	
(b)	L’aparició	de	forts	desequilibris	arran	d’un	període	llarg	d’hiperinflació.	
(c)	Un	nombre	d’aturats	en	el	mercat	laboral	històricament	baix	i	fregant	el	nivell	d’atur	

estructural.	
(d)	Una	evolució	contrària	del	sector	de	la	construcció	respecte	a	la	d’aquest	sector	a	

Espanya.	
	
77)	Estan	permeses	a	la	Unió	Europea	les	exaccions	d’efecte	equivalent	als	drets	de	

duana?	
(a)	Sí,	per	salvaguardar	l’exportació	de	determinats	productes.	
(b)	No,	tret	que	estiguin	justificades	per	un	interès	general	no	econòmic	previst	a	l’article	36	

del	Tractat	de	Funcionament	de	la	Unió	Europea.	
(c)	No,	perquè	els	drets	de	duana	estan	prohibits.	
(d)	Sí,	quan	hi	hagi	un	interès	econòmic	en	joc.	
	
78)	Senyalau	la	resposta	correcta	en	relació	amb	el	Consell	Econòmic	i	Social	de	les	Illes	

Balears:	
(a)	La	Comissió	Permanent	està	integrada	pel	president	i	tres	vocals	per	cadascun	dels	dos	

grups	que	componen	el	Ple,	elegits	per	majoria	absoluta	del	Ple,	a	proposta	de	cadascun	
dels	respectius	grups.	

(b)	El	Ple	pot	constituir	les	comissions	de	treball	que	consideri	oportunes	i	en	determina	la	
composició	i	la	durada.	

(c)	Els	seus	òrgans	col·legiats	són	únicament	el	Ple	i	la	Comissió	Permanent.	
(d)	Està	integrat	per	un	total	de	quaranta	membres,	que	han	de	tenir	la	condició	política	de	

ciutadans	de	les	Illes	Balears.	
	
79)	Senyalau	la	resposta	correcta	en	relació	amb	el	recurs	d’alçada:	
(a)	Si	l’acte	no	és	exprés,	el	sol·licitant	pot	interposar	un	recurs	d’alçada	en	qualsevol	

moment	a	partir	de	l’endemà	que,	d’acord	amb	la	normativa	específica,	es	produeixin	els	
efectes	del	silenci	administratiu.	

(b)	Sempre	s’ha	d’interposar	davant	l’òrgan	competent	per	resoldre’l.	
(c)	El	termini	màxim	per	dictar	i	notificar	la	resolució	és	d’un	mes.	
(d)	Contra	la	resolució	d’un	recurs	d’alçada	no	es	pot	interposar	cap	altre	recurs	

administratiu.	
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80)	D'acord	amb	la	Llei	39/2015,	del	Procediment	Administratiu	Comú	de	les	

Administracions	Públiques,	si	concorren	diverses	persones	interessades	en	el	
procediment	i	hi	ha	discrepància	quant	a	la	llengua:	

(a)	El	procediment	s’ha	de	tramitar	en	la	llengua	que	triï	la	persona	interessada	que	figuri	en	
primer	lloc.	

(b)	El	procediment	s’ha	de	tramitar	indistintament	en	qualsevol	llengua	cooficial.	
(c)	El	procediment	s’ha	de	tramitar	en	la	llengua	pròpia	de	la	comunitat	autònoma.	
(d)	El	procediment	s’ha	de	tramitar	en	castellà.	
	
81)	D’acord	amb	l’article	3	de	la	Llei	3/2003,	de	26	de	març,	de	règim	jurídic	de	

l’Administració	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears,	l’Administració:	
(a)	En	les	relacions	amb	els	ciutadans,	actua	d’acord	amb	els	principis	constitucionals	de	

jerarquia,	descentralització	i	coordinació.	
(b)	En	les	relacions	amb	altres	administracions,	actua	únicament	d’acord	amb	els	principis	de	

col·laboració	i	cooperació.	
(c)	En	les	relacions	amb	altres	administracions,	actua	únicament	d’acord	amb	el	principi	de	

lleialtat	institucional.	
(d)	En	les	relacions	amb	els	ciutadans,	per	al	servei	efectiu	a	aquests,	actua	amb	objectivitat	i	

transparència.	
	
82)	Per	apreciar	la	conformitat	o	disconformitat	amb	la	Constitució	d'una	llei	de	l'Estat	o	

de	les	Comunitats	Autònomes,	el	Tribunal	Constitucional	considerarà:	
(a)	Únicament	els	preceptes	constitucionals,	per	ser	la	Constitució	la	norma	suprema.	
(b)	Únicament	els	preceptes	constitucionals	i	les	lleis	orgàniques.	
(c)	Únicament	els	preceptes	constitucionals	i	les	lleis	dictades	a	l'empara	de	l'art.	150	de	la	

Constitució.	
(d)	Els	preceptes	constitucionals,	i	a	més	les	lleis	que,	dins	del	marc	constitucional,	

s'haguessin	dictat	per	a	delimitar	les	competències	de	l'Estat	i	les	diferents	comunitats	
autònomes	o	per	a	regular	o	harmonitzar	l'exercici	de	les	competències	d'aquestes.	

	
83)	En	relació	amb	el	règim	disciplinari	que	regula	la	Llei	3/2007,	de	27	de	març,	de	la	

funció	pública	de	la	comunitat	autònoma	de	les	Illes	Balears:	
(a)	Les	normes	definidores	de	les	infraccions	i	de	les	sancions	no	són	susceptibles	d’aplicació	

analògica.	
(b)	El	personal	al	servei	de	l’Administració	autonòmica	únicament	pot	ser	sancionat	per	les	

accions	tipificades	com	a	faltes	disciplinàries	per	aquesta	Llei.	
(c)	Les	disposicions	reglamentàries	de	desplegament	no	poden	introduir	especificacions	de	

les	sancions.	
(d)	El	fets	declarats	provats	per	resolució	ferma	en	els	processos	penals	no	vinculen	

l’Administració.	
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84)	D’acord	amb	la	Llei	orgànica	3/2018,	de	5	de	desembre,	de	protecció	de	dades	

personals	i	garantia	dels	drets	digitals,	es	considera	infracció	greu:	
(a)	La	reversió	deliberada	d’un	procediment	d’anonimització	a	fi	de	permetre	la	

reidentificació	dels	afectats.	
(b)	El	tractament	de	dades	personals	sense	haver	duit	a	terme	l’avaluació	de	l’impacte	de	les	

operacions	de	tractament	en	la	protecció	de	dades	personals	en	els	supòsits	en	què	sigui	
exigible.	

(c)	La	vulneració	del	deure	de	confidencialitat	que	estableix	aquesta	Llei.	
(d)	L’incompliment	de	l’obligació	de	notificació	relativa	a	la	rectificació	o	supressió	de	dades	

personals.	
	
85)	Segons	l’article	33	del	Codi	penal,	en	funció	de	la	seva	naturalesa	i	durada,	les	penes	es	

classifiquen:	
(a)	En	greus,	lleus	i	molt	lleus.	
(b)	En	molt	greus,	greus	i	lleus.	
(c)	Totes	són	greus.	
(d)	En	greus,	menys	greus	i	lleus.	
	
86)	D’acord	amb	l’article	29	de	la	Llei	9/2017,	de	8	de	novembre,	de	contractes	del	sector	

públic,	els	contractes	menors	definits	en	l’apartat	1	de	l’article	118:	
(a)	No	poden	tenir	una	durada	superior	a	un	any	ni	poden	ser	objecte	de	pròrroga.	
(b)	No	poden	tenir	una	durada	superior	a	un	any	però	poden	ser	objecte	de	pròrroga.	
(c)	Poden	tenir	una	durada	superior	a	un	any	i	poden	ser	objecte	de	pròrroga.	
(d)	Poden	tenir	una	durada	superior	a	un	any	però	no	poden	ser	objecte	de	pròrroga.	
	
87)	Senyalau	la	resposta	correcta	en	relació	amb	els	convenis:	
(a)	Els	convenis	que	subscriguin	l’Administració	General	de	l’Estat	o	els	seus	organismes	

públics	i	entitats	de	dret	públic	vinculats	s’han	d’acompanyar	de	l’autorització	prèvia	del	
Ministeri	d’Hisenda,	llevat	que	no	incloguin	contingut	econòmic.	

(b)	Els	convenis	es	perfeccionen	amb	la	seva	inscripció	en	el	Registre	Electrònic	Estatal	
d’Òrgans	i	Instruments	de	Cooperació	del	Sector	Públic	Estatal.	

(c)	Dins	els	dos	mesos	següents	a	la	subscripció	de	qualsevol	conveni	els	compromisos	
econòmics	assumits	del	qual	superin	la	quantia	de	600.000	€,	s’ha	de	trametre	
electrònicament	al	Tribunal	de	Comptes	o	òrgan	extern	de	fiscalització	de	la	comunitat	
autònoma,	segons	correspongui.	

(d)	Són	convenis	intradministratius	els	subscrits	entre	organismes	públics	i	entitats	de	dret	
públic	vinculats	o	dependents	d’una	mateixa	administració	pública.	

	
88)	Senyalau	la	resposta	correcta	quant	als	deures	dels	ciutadans	regulats	en	la	Constitució	

espanyola:	
(a)	Es	pot	establir	un	servei	civil	per	al	compliment	de	finalitats	d’interès	general.	
(b)	Només	per	llei,	que	en	tot	cas	n’ha	de	respectar	el	contingut	essencial,	es	pot	regular	

l’exercici	dels	drets	i	les	llibertats,	que	s’han	de	tutelar	d’acord	amb	el	que	preveu	l’article	
161.1.a)	

(c)	El	deure	de	conèixer	la	llengua	castellana	es	regula	en	la	secció	segona	del	capítol	II	del	
títol	I.	

(d)	Tots	els	deures	dels	ciutadans	es	regulen	únicament	en	la	secció	segona	del	capítol	II	del	
títol	I.	
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89)	Senyalau	la	resposta	correcta	en	relació	amb	la	devolució	d’ingressos	indeguts,	segons	

el	que	disposa	la	Llei	58/2003,	de	17	de	desembre,	general	tributària:	
(a)	El	procediment	s’inicia	sempre	a	instàncies	de	l’interessat.	
(b)	Les	resolucions	que	es	dictin	en	aquest	procediment	són	susceptibles	del	recurs	de	

reposició	i	de	la	reclamació	economicoadministrativa.	
(c)	És	un	procediment	de	gestió	tributària.	
(d)	Dona	lloc	a	la	devolució	de	l’ingrés	indegudament	efectuat,	sense	liquidar	interessos	de	

demora.	
	
90)	D’acord	amb	la	Llei	14/2014,	de	29	de	desembre,	de	finances	de	la	Comunitat	

Autònoma	de	les	Illes	Balears,	quines	modalitats	pot	adoptar	l’auditoria	pública?	
(a)	Auditoria	de	regularitat	comptable,	auditoria	de	compliment	i	auditoria	operativa,	o	una	

combinació	d’aquestes.	L’auditoria	de	comptes	anuals	és,	al	seu	torn,	una	modalitat	de	
l’auditoria	de	regularitat	comptable.	

(b)	Auditoria	de	regularitat	comptable	i	auditoria	de	comptes	anuals.	
(c)	Auditoria	de	comptes	anuals	i	auditoria	operativa.	
(d)	Auditoria	de	regularitat	comptable	i	auditoria	operativa,	o	una	combinació	d’aquestes.	
	
91)	Els	convenis	subscrits	amb	altres	comunitats	autònomes	en	matèria	de	prestació	i	

gestió	de	serveis	propis	de	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears:	
(a)	S’han	de	comunicar	a	les	Corts	Generals.	
(b)	Entren	en	vigor	al	cap	de	trenta	dies	d’haver-se	comunicat.	
(c)	Necessiten	autorització	de	les	Corts	Generals	
(d)	S’han	de	comunicar	únicament	al	Senat	com	a	cambra	de	representació	territorial.	
	
92)	D’acord	amb	la	Llei	3/2007,	de	27	de	març,	de	la	funció	pública	de	la	comunitat	

autònoma	de	les	Illes	Balears,	l’aprovació	de	la	relació	de	llocs	de	treball	del	personal	al	
servei	de	l’Administració	autonòmica:	

(a)	Correspon	al	conseller	competent	en	matèria	de	funció	pública	a	proposta	de	la	
conselleria	a	la	qual	estiguin	adscrits	als	llocs	de	treball.	

(b)	Correspon	al	conseller	competent	en	matèria	de	funció	pública	respecte	dels	llocs	de	
treball	adscrits	a	un	sol	cos	o	escala.	

(c)	Correspon	al	Consell	de	Govern	a	proposta	de	la	conselleria	a	la	qual	estiguin	adscrits	els	
llocs	de	treball.	

(d)	Correspon	al	Consell	de	Govern	a	proposta	del	conseller	competent	en	matèria	de	funció	
pública.	
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93)	Senyalau	la	resposta	incorrecta	en	relació	amb	la	potestat	reglamentària,	d’acord	amb	

l’article	128	de	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	
les	administracions	públiques:	

(a)	Les	disposicions	administratives	s’han	d’ajustar	a	l’ordre	de	jerarquia	que	estableixin	les	
lleis.	

(b)	Els	reglaments	i	les	disposicions	administratives	no	poden	vulnerar	la	Constitució	o	les	
lleis	ni	regular	les	matèries	que	la	Constitució	o	els	estatuts	d’autonomia	reconeixen	de	la	
competència	de	les	Corts	Generals	o	de	les	assemblees	legislatives	de	les	comunitats	
autònomes.	

(c)	Exercir-la	correspon	al	Govern	de	la	Nació,	als	òrgans	de	govern	de	les	comunitats	
autònomes	i	als	òrgans	de	govern	locals,	i	també	als	organismes	públics	i	les	entitats	de	
dret	públic	vinculats	o	dependents.	

(d)	Els	reglaments	i	les	disposicions	administratives	no	poden	establir	tributs,	exaccions	
parafiscals	o	altres	càrregues	o	prestacions	personals	o	patrimonials	de	caràcter	públic.	

	
94)	D’acord	amb	l’article	1	de	la	Llei	50/1997,	de	27	de	novembre,	d’organització,	

competència	i	funcionament	del	Govern,	el	Govern	es	compon:	
(a)	Del	president,	del	vicepresident	o	vicepresidents,	si	s’escau,	dels	ministres	i	les	

comissions	delegades	del	Govern.	
(b)	Del	president,	del	vicepresident	o	vicepresidents,	si	s’escau,	dels	ministres	i	dels	altres	

membres	que	estableixi	la	llei.	
(c)	Del	president,	del	vicepresident	o	vicepresidents,	si	s’escau,	dels	ministres	i	dels	

secretaris	d’estat.	
(d)	Del	president,	del	vicepresident	o	vicepresidents,	si	s’escau,	i	dels	ministres.	
	
95)	Senyalau	la	resposta	correcta	pel	que	fa	al	procediment	de	concessió	de	les	

subvencions	en	règim	de	concurrència	competitiva,	d’acord	amb	la	Llei	38/2003,	de	17	
de	novembre,	general	de	subvencions:	

(a)	Sempre	s’ha	de	donar	un	termini	d’audiència	a	la	persona	interessada.	
(b)	S’inicia	d’ofici	o	a	sol·licitud	de	la	persona	interessada.	
(c)	Quan	l’import	de	la	subvenció	de	la	proposta	de	resolució	definitiva	sigui	inferior	al	que	

figura	en	la	sol·licitud	presentada,	es	pot	instar	el	beneficiari	que	reformuli	la	seva	
sol·licitud.	

(d)	La	proposta	de	resolució	definitiva	no	crea	cap	dret	a	favor	del	beneficiari	proposat,	
davant	l’Administració,	mentre	no	se	li	hagi	notificat	la	resolució	de	concessió.	

	
96)	Senyalau	la	resposta	correcta	respecte	del	Consell	General	del	Poder	Judicial:	
(a)	Està	integrat	per	un	president	i	disset	vocals.	
(b)	Tots	els	membres	són	nomenats	pel	rei.	
(c)	Es	regula	per	la	Llei	orgànica	5/1986,	de	22	de	juliol.	
(d)	Cada	cambra	tria	per	majoria	de	les	dues	terceres	parts	dels	seus	membres	els	vocals	del	

Consell.	
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97)	La	Llei	19/2013,	de	9	de	desembre,	de	transparència,	accés	a	la	informació	pública	i	

bon	govern,	és	aplicable	als	col·legis	professionals,	a	les	cambres	de	comerç	oficials	i	a	
les	federacions	esportives?	

(a)	Sí,	es	tracta	de	corporacions	de	dret	públic	i,	per	tant,	hi	són	aplicables	les	obligacions	de	
publicitat	activa	i	el	dret	d’accés	a	la	informació	pública	en	qualsevol	cas.	

(b)	Sí,	es	tracta	de	corporacions	de	dret	públic	i	hi	són	aplicables	únicament	les	obligacions	
de	publicitat	activa	només	pel	que	fa	a	les	seves	activitats	subjectes	a	dret	administratiu	
però	no	el	dret	d’accés.	

(c)	Sí,	es	tracta	de	corporacions	de	dret	públic	i,	per	tant,	hi	són	aplicables	les	obligacions	de	
publicitat	activa	i	el	dret	d’accés	a	la	informació	pública,	però	només	pel	que	fa	a	les	seves	
activitats	subjectes	a	dret	administratiu.	

(d)	No,	ja	que	no	estan	incloses	expressament	en	l’àmbit	dels	subjectes	obligats	per	la	Llei.	
	
98)	Senyalau	la	resposta	correcta	en	relació	amb	l’Oficina	de	Prevenció	i	Lluita	contra	la	

Corrupció	a	les	Illes	Balears:	
(a)	El	director	és	nomenat	pel	president	del	Govern	de	les	Illes	Balears.	
(b)	El	seu	Reglament	de	funcionament	i	règim	intern	es	va	aprovar	el	21	de	desembre	de	

2016.	
(c)	El	director	és	triat	pel	Parlament	de	les	Illes	Balears	mitjançant	una	votació	a	favor	de	

dues	terceres	parts	dels	seus	membres.	
(d)	El	director	cessa,	entre	altres	causes,	per	negligència	notòria	i	greu	en	el	compliment	de	

les	obligacions	i	els	deures	del	càrrec,	acreditada	mitjançant	el	procés	d’avaluació	de	
l’acompliment.	

	
99)	Hi	ha	alguna	previsió	en	els	tractats	de	la	Unió	Europea	que	permeti	prestar	una	

atenció	especial	als	territoris	insulars?	
(a)	No,	els	tractats	de	la	Unió	Europea	només	tracten	de	l’àmbit	regional,	sense	distingir	

entre	les	diverses	regions.	
(b)	Sí,	en	el	títol	XVIII	sobre	cohesió	econòmica,	social	i	territorial	del	Tractat	de	

Funcionament	de	la	Unió	Europea.	
(c)	Sí,	en	el	títol	V	sobre	política	regional	del	Tractat	de	la	Unió	Europea.	
(d)	No,	els	territoris	insulars	no	s’esmenten	en	els	tractats	de	la	Unió	Europea.	
	
100)	En	cas	de	compensació	a	instàncies	de	l’obligat	tributari,	l’extinció	del	deute	tributari	

es	produeix:	
(a)	En	el	moment	de	presentar	la	sol·licitud	o	quan	es	compleixin	els	requisits	exigits	per	als	

deutes	i	els	crèdits,	si	aquest	moment	és	anterior	a	la	presentació.	
(b)	En	el	moment	d’iniciar-se	el	període	executiu	o	quan	es	compleixin	els	requisits	exigits	

per	als	deutes	i	els	crèdits,	si	aquest	moment	és	posterior.	
(c)	En	el	moment	d’iniciar-se	el	període	executiu	o	quan	es	compleixin	els	requisits	exigits	

per	als	deutes	i	els	crèdits,	si	aquest	moment	és	posterior.	
(d)	En	el	moment	de	presentar	la	sol·licitud	o	quan	es	compleixin	els	requisits	exigits	per	als	

deutes	i	els	crèdits,	si	aquest	moment	és	posterior	a	la	presentació.	
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101)	D’acord	amb	la	Llei	19/2013,	de	9	de	desembre,	de	transparència,	accés	a	la	

informació	pública	i	bon	govern,	hi	ha	límits	a	la	publicació	d’informació	en	la	publicitat	
activa?	

(a)	Sí,	hi	són	aplicables	només	els	límits	al	dret	d’accés	a	la	informació	pública	que	preveu	
l’article	15.	

(b)	No,	aquesta	publicitat	no	es	pot	limitar.	
(c)	Sí,	són	d’aplicació	només	els	límits	al	dret	d’accés	a	la	informació	pública	prevists	a	

l’article	14.	
(d)	Sí,	hi	són	aplicables,	si	s’escau,	els	límits	aplicables	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,	que	regula	l’article	15.	

	
102)	Senyalau	la	resposta	correcta	pel	que	fa	a	la	delegació	de	competències,	d’acord	amb	

la	Llei	40/2015,	d’1	d’octubre,	de	règim	jurídic	del	sector	públic:	
(a)	Els	òrgans	de	les	diferents	administracions	públiques	no	poden	delegar	l’exercici	de	les	

competències	que	tenguin	atribuïdes	en	els	organismes	públics	o	entitats	de	dret	públic	
vinculats	o	dependents.	

(b)	En	cap	cas	es	pot	delegar	la	resolució	de	recursos	en	els	òrgans	administratius	que	hagin	
dictat	els	actes	objecte	de	recurs.	

(c)	Els	òrgans	de	les	diferents	administracions	únicament	poden	delegar	l’exercici	de	
competències	en	altres	òrgans	de	la	mateixa	administració	que	siguin	jeràrquicament	
dependents.	

(d)	En	cap	cas	es	poden	delegar	les	competències	que	s’exerceixin	per	delegació.	
	
103)	D’acord	amb	la	Llei	47/2003,	de	26	de	novembre,	general	pressupostària,	la	

programació	pressupostària	es	regeix:	
(a)	Pel	compliment	de	l’eficàcia	en	la	consecució	dels	objectius	fixats,	de	l’economia	i	de	

l’eficiència	en	la	utilització	de	recursos	públics.	
(b)	Pel	compliment	de	l’eficàcia	en	la	consecució	dels	objectius	fixats	i	de	l’eficiència	en	la	

utilització	de	recursos	públics,	en	un	marc	d’objectivitat	i	transparència	en	l’activitat	
administrativa	dels	subjectes	que	integren	el	sector	públic	estatal.	

(c)	Pel	règim	de		pressupost	anual	aprovat	per	les	Corts	Generals	i	emmarcat	en	els	límits	
d’un	escenari	pluriennal.	

(d)	Pels	principis	d’estabilitat	pressupostària,	sostenibilitat	financera,	pluriennalitat,	
transparència,	eficiència	en	l’assignació	i	utilització	dels	recursos	públics,	responsabilitat	i	
lleialtat	institucional,	de	conformitat	amb	el	que	disposa	la	Llei	orgànica	2/2012,	de	27	
d’abril,	d’estabilitat	pressupostària	i	sostenibilitat	financera.	

	
104)	La	Comissió	de	Secretaris	Generals:	
(a)	Es	convoca,	es	constitueix,	desenvolupa	les	seves	sessions	i	adopta	acords	únicament	de	

manera	presencial.	
(b)	La	regula	el	Decret	53/2016,	de	26	d’agost,	pel	qual	es	regula	la	Comissió	de	Secretaris	

Generals	i	es	concreten	determinats	aspectes	de	les	sessions	del	Consell	de	Govern.	
(c)	La	regula	el	Decret	124/2010,	de	23	de	desembre,	pel	qual	es	regula	la	Comissió	de	

Secretaris	Generals	del	Govern	de	les	Illes	Balears.	
(d)	És	un	òrgan	de	suport	i	col·laboració	del	Govern	que	regula	el	capítol	II	del	títol	III	de	la	

Llei	1/2019,	de	31	de	gener,	del	Govern	de	les	Illes	Balears.	
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105)	D’acord	amb	la	Llei	39/2015,	d’1	d’octubre,	del	procediment	administratiu	comú	de	

les	administracions	públiques,	indicau	la	resposta	incorrecta	en	relació	amb	l’arxiu	de	
documents	electrònics:	

(a)	Els	documents	electrònics	s’han	de	conservar	en	un	format	que	permeti	garantir	
l’autenticitat,	la	integritat	i	la	conservació	del	document,	així	com	la	seva	consulta	
independentment	del	temps	transcorregut	des	que	es	van	emetre.	

(b)	L’arxiu	electrònic	únic	ha	de	contenir	els	documents	electrònics	que	corresponguin	a	
procediments	finalitzats.	

(c)	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,	que	garanteixin	
la	integritat,	autenticitat,	confidencialitat,	qualitat,	protecció	i	conservació	dels	
documents	emmagatzemats.	

(d)	Cada	òrgan	ha	de	mantenir	un	arxiu	electrònic	únic.	
	
106)	L’eix	III	del	II	Pla	d’igualtat	entre	dones	i	homes	de	l’Administració	de	la	Comunitat	

Autònoma	de	les	Illes	Balears	(serveis	generals)	es	denomina:	
(a)	Cultura	d’igualtat	i	apoderament	de	les	dones.	
(b)	Imatge	i	llenguatge	igualitari.	
(c)	Situacions	d’especial	protecció.	
(d)	Conciliació	i	corresponsabilitat.	
	
107)	La	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears	pot	intervenir	en	el	procés	de	presa	de	

decisions	de	la	Unió	Europea	mitjançant	la	seva	participació:	
(a)	En	totes	les	formacions	de	la	Comissió	Europea	i	en	el	Comitè	Europeu	de	les	Regions.	
(b)	En	totes	les	formacions	del	Consell	de	la	Unió	Europea	i	de	la	Comissió	Europea.	
(c)	En	determinades	formacions	del	Consell	de	la	Unió	Europea	i	en	el	Comitè	Europeu	de	les	

Regions.	
(d)	En	determinades	formacions	del	Parlament	Europeu	i	en	el	Comitè	Europeu	de	les	

Regions.	
	
108)	La	convalidació	dels	actes	implica:	
(a)	Que	si	el	vici	consisteix	en	la	manca	d’alguna	autorització,	l’acte	pot	ser	convalidat	

mitjançant	l’atorgament	de	l’autorització	a	càrrec	de	l’òrgan	competent.	
(b)	Que	si	el	vici	consisteix	en	incompetència	determinant	de	nul·litat,	la	convalidació	la	pot	

dur	a	terme	l’òrgan	competent	quan	sigui	superior	jeràrquic	del	que	va	dictar	l’acte	viciat.	
(c)	Que	l’òrgan	que	declari	la	nul·litat	o	anul·li	les	actuacions	ha	de	disposar	sempre	la	

conservació	dels	actes	i	els	tràmits	el	contingut	dels	quals	s’hauria	mantingut	igual	si	no	
s’hagués	comès	la	infracció.	

(d)	Que	els	actes	nuls	o	anul·lables	que,	no	obstant	això,	contenguin	els	elements	
constitutius	d’un	altre	de	diferent	produeixen	els	efectes	d’aquest.	

	
109)	La	igualtat	entre	homes	i	dones	i	la	eliminació	de	les	desigualtats	entre	unes	i	els	

altres	són	un	objectiu	que	s'ha	d'integrar	en	totes	les	polítiques	i	accions	de	la	Unió	
Europea	i	dels	seus	membres	des	de	l'entrada	en	vigor:	

(a)	Del	Tractat	d’Amsterdam.	
(b)	Del	Tractat	de	Lisboa.	
(c)	Del	Tractat	de	Maastricht.	
(d)	Del	Tractat	de	Roma.	
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110)	En	relació	amb	la	carrera	professional,	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,	disposa:	
(a)	Les	modalitats	de	carrera	vertical	i	de	carrera	horitzontal	són	incompatibles	entre	si,	si	bé	

les	lleis	de	les	comunitats	autònomes	poden	preveure	que	siguin	compatibles.	
(b)	Els	funcionaris	de	carrera	poden	progressar	simultàniament	en	les	modalitats	de	carrera	

horitzontal	i	vertical	directament	sense	necessitat	de	desplegament	reglamentari,	atès	el	
caràcter	bàsic	d’aquest	Text	refós.	

(c)	Que	les	lleis	de	funció	pública	que	es	dictin	per	desplegar	aquest	Text	refós	poden	
preveure	que	els	funcionaris	de	carrera	puguin	progressar	simultàniament	en	les	
modalitats	de	carrera	horitzontal	i	vertical	quan	l’administració	corresponent	les	hagi	
implantat	en	un	mateix	àmbit.	

(d)	Les	comunitats	autònomes	només	poden	regular	la	carrera	vertical.	
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---	PREGUNTES	RESERVA	---	
	
111)	La	reforma	de	la	Constitució	Espanyola	de	1978	efectuada	l’any	1992,	es	va	aprovar:	
(a)	Per	majoria	de	2/3	de	totes	dues	Cambres,	i	referèndum	per	a	la	seva	ratificació.	
(b)	Per	majoria	de	2/3	del	Congrés,	i	majoria	absoluta	del	Senat	
(c)	Per	una	majoria	de	3/5	de	totes	dues	Cambres,	i	referèndum	per	a	la	seva	ratificació	

sol·licitat	per	1/15	part	dels	membres	del	Congrés	
(d)	Per	una	majoria	de	3/5	de	cadascuna	de	les	Cambres	
	
112)	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,	estableix	que	l’avaluació	de	l’acompliment	s’ha	de	
tenir	en	compte:	

(a)	Per	poder	optar	a	la	promoció	interna	vertical.	
(b)	Per	participar	en	els	procediments	de	provisió	de	llocs	de	treball.	
(c)	Per	a	la	continuïtat	en	el	lloc	de	treball	obtingut	per	concurs.	
(d)	Per	sol·licitar	permisos	retribuïts.	
	
113)	La	taxa	d’atur	és	el	quocient,	en	percentatge,	entre:	
(a)	El	nombre	d’aturats	i	el	d’actius.	
(b)	El	nombre	d’aturats	i	la	població	total.	
(c)	El	nombre	d’aturats	i	la	població	de	16	anys	o	més.	
(d)	La	població	inactiva	i	el	nombre	d’aturats.	
	
114)	Respecte	de	la	informació	ambiental,	la	Llei	19/2013,	de	9	de	desembre,	de	

transparència,	accés	a	la	informació	pública	i	bon	govern:	
(a)	No	hi	és	aplicable.	
(b)	Hi	és	aplicable	plenament.	
(c)	S’aplica	supletòriament.	
(d)	S’hi	aplica	només	la	part	del	dret	d’accés.	
	
115)	Les	societats	mercantils	estatals:	
(a)	S’han	de	crear	mitjançant	llei.	
(b)	Tenen	atribuïdes	funcions	de	regulació	o	supervisió	de	caràcter	extern	sobre	sectors	

econòmics	o	activitats	determinades.	
(c)	Podrien	exercir	potestats	administratives	si	excepcionalment	els	les	fossin	atribuïdes	per	

llei.	
(d)	Són	les	entitats	sobre	les	quals	s’exerceix	un	control	estatal	perquè	la	participació	

directa,	en	el	seu	capital	social,	de	l’Administració	General	de	l’Estat	o	d’alguna	de	les	
entitats	que	integren	el	sector	públic	institucional	estatal,	incloses	les	societats	mercantils	
estatals,	sigui	igual	o	superior	al	50	%.	
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116)	Senyalau	la	resposta	correcta	en	relació	amb	la	compareixença	dels	ciutadans	davant	

l’Administració:	
(a)	La	compareixença	presencial	de	les	persones	davant	les	oficines	públiques	només	és	

obligatòria	quan	així	estigui	previst	en	una	norma	amb	rang	de	llei.	
(b)	Les	administracions	públiques	han	de	lliurar	sempre	a	l’interessat	un	certificat	acreditatiu	

de	la	compareixença.	
(c)	La	compareixença	per	mitjans	electrònics	de	les	persones	davant	les	oficines	públiques	es	

pot	preveure	en	una	disposició	reglamentària.	
(d)	L’òrgan	competent	per	resoldre	pot	acordar	excepcionalment	la	compareixença	

presencial	de	l’interessat	fins	i	tot	en	el	cas	que	no	estigui	prevista	normativament.	
	
117)	Senyalau	la	resposta	correcta	respecte	del	procediment	d’expropiació	forçosa:	
(a)	La	cosa	expropiada	s’ha	d’adquirir	sempre	lliure	de	càrregues.	
(b)	Les	transmissions	de	domini	o	de	qualssevol	altres	drets	o	interessos	impedeixen	la	

continuació	dels	expedients	d’expropiació	forçosa.	
(c)	Només	poden	ser	beneficiaris	de	l’expropiació	forçosa	per	causa	d’utilitat	pública	els	ens	

públics.	
(d)	Són	part	en	l’expedient	els	qui	presentin	títols	contradictoris	sobre	l’objecte	que	es	tracta	

d’expropiar.	
	
118)	Senyalau	la	resposta	correcta	en	relació	amb	el	Tribunal	Superior	de	Justícia	de	les	

Illes	Balears:	
(a)	El	nomenament	del	president	s’ha	de	publicar	al	Butlletí	Oficial	de	les	Illes	Balears	per	

ordre	del	president	del	Parlament	de	les	Illes	Balears.	
(b)	És	l’òrgan	jurisdiccional	en	el	qual	culmina	l’organització	judicial	de	les	Illes	Balears	en	el	

seu	corresponent	àmbit	territorial.	
(c)	El	president	és	nomenat	pel	president	de	les	Illes	Balears	a	proposta	del	Consell	General	

del	Poder	Judicial.	
(d)	El	president	n’ha	de	presentar	la	memòria	anual	davant	el	Congrés	dels	Diputats.	
	
119)	Quines	característiques	té	el	marc	financer	pluriennal	de	la	Unió	Europea?	
(a)	Garanteix	que	es	gasti	dins	el	límit	dels	recursos	propis,	és	com	a	mínim	per	a	cinc	anys	i	

el	pressupost	anual	de	la	Unió	ha	de	respectar-lo.	
(b)	Garanteix	que	es	gasti	dins	el	límit	dels	recursos	propis,	és	com	a	mínim	per	a	set	anys	i	el	

pressupost	anual	de	la	Unió	ha	de	respectar-lo.	
(c)	S’estableix	per	a	un	mínim	de	cinc	anys	i	té	caràcter	orientatiu	per	al	pressupost	anual	de	

la	Unió.	
(d)	S’estableix	per	a	un	mínim	de	set	anys	i	té	caràcter	orientatiu	per	al	pressupost	anual	de	

la	Unió.	
	
120)	D’acord	amb	l’Estatut	d’autonomia	de	les	Illes	Balears,	quin	dels	següents	tributs	

estatals	està	cedit	a	la	Comunitat	Autònoma	de	les	Illes	Balears?	
(a)	L’impost	sobre	béns	immobles.	
(b)	L’impost	de	societats.	
(c)	L’impost	especial	sobre	determinats	mitjans	de	transport.	
(d)	L’impost	sobre	la	renda	dels	no	residents.	
	


