
Borsa extraordinària. Cos superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Test núm. 1 

1 

TEST 1 
 
1. L’administració civil pot posar penes que directament o subsidiàriament 

impliquin privació de llibertat? 
 

a) Sí, si així ho preveu una llei orgànica. 
b) Sí, si així ho preveu una llei ordinària. 
c) Només pot imposar penes que impliquin subsidiàriament privació de 

llibertat, però no directament. 
d) No, mai. 

 
2. Pel que fa al dret a la lliure sindicació: 
 

a) No és un dret fonamental. 
b) La llibertat sindical comprèn el dret a afiliar-se lliurement a un sindicat 

però no a fundar-ne. 
c) Ningú no pot ser obligat a afiliar-se a un sindicat, llevat de determinats 

casos. 
d) La llei pot limitar o exceptuar l’exercici d’aquest dret a les forces o instituts 

armats. 
 
3. Els membres del Tribunal Constitucional: 
 

a) Són designats per un període de sis anys.  
b) Poden compatibilitzar la seva condició de membres amb l’exercici de la 

carrera judicial i fiscal. 
c) Són independents i inamovibles en l’exercici del seu mandat.  
d) Han de ser nomenats entre magistrats i fiscals, professors d’universitat, 

funcionaris públics i advocats, tots juristes de competència reconeguda 
amb més de cinc anys d’exercici professional. 

 
4. Quina de les següents no és una funció del rei? 
 

a) Nomenar i separar els membres del Govern, a proposta del president. 
b) Convocar a referèndum en els casos que preveu la Constitució. 
c) Autoritzar indults generals. 
d) Sancionar i promulgar les lleis. 
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5. Quina de les afirmacions següents és correcta? 
 

a) Els actes del rei poden ser referendats per un ministre.  
b) Dels actes del rei no en són responsables les persones que els referenden. 
c) La proposta i nomenament del president del Govern no necessita 

referendament. 
d) Si transcorregut el termini de dos mesos, a partir de la primera votació 

d’investidura, cap candidat no ha obtingut la confiança del Congrés, el rei 
ha de dissoldre ambdues cambres i ha de convocar noves eleccions amb el 
referendament del president del Govern. 

 
6. El Congrés dels Diputats: 
 

a) És la cambra de representació territorial.  
b) Està constituït per 250 diputats. 
c) És elegit per cinc anys. 
d) Per tal d’adoptar acords ha d’estar reunit reglamentàriament i comptar 

amb l’assistència de la majoria dels membres.  
 
7. El Defensor del Poble:  
 

a) És designat pel Senat. 
b) Dona compte de la seva tasca al Govern. 
c) Es regula per llei orgànica. 
d) És l’òrgan fiscalitzador suprem dels comptes i de la gestió econòmica de 

l’Estat. 
 
8. El president del Govern: 
 

a) Pot plantejar una qüestió de confiança que s’entén atorgada quan hi voti a 
favor la majoria absoluta dels diputats. 

b) La seva responsabilitat criminal és exigible davant l’Audiència Nacional. 
c) Pot proposar, prèvia deliberació del Consell de Ministres i sota la seva 

exclusiva responsabilitat, la dissolució del Congrés però no la del Senat.  
d) És anomenat pel rei. 

 
9. Els ministres: 
 

a) Exerceixen la potestat reglamentària en les matèries pròpies del seu 
departament. 

b) Poden interposar el recurs d’inconstitucionalitat.  
c) Poden exercir altres funcions representatives a més de les del mandat 

parlamentari. 
d) Nomenen per resolució els secretaris d’estat dels seus departaments. 
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10. El president en funcions pot: 
 

a) Proposar al rei la dissolució d’alguna de les cambres, o de les Corts 
Generals. 

b) Representar el Govern  
c) Plantejar la qüestió de confiança. 
d) Proposar al rei la convocatòria d’un referèndum consultiu. 

 
11. Són òrgans dels consells insulars: 
 

a) El Ple, el Consell Rector i la Comissió de Govern. 
b) El Ple, la Comissió de Govern i el Consell Executiu. 
c) El Ple, la Comissió de Govern i l’Assemblea General. 
d) El Ple, el Consell Rector i el Consell Executiu. 

 
12. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears articula la seva organització 

territorial en: 
 

a) Províncies i municipis. 
b) Illes i municipis.  
c) Consells i municipis. 
d) Comarques i municipis. 

 
13. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears es va aprovar mitjançant: 
 

a) La Llei orgànica 2/1983, de 23 de febrer, reformada per la Llei 
orgànica 1/2007, de 28 de febrer. 

b) La Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, reformada per la Llei 
orgànica 1/2007, de 28 de febrer. 

c) La Llei orgànica 1/1983, de 25 de febrer, reformada per la Llei 
orgànica 2/2007, de 28 de febrer. 

d) La Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, reformada per la Llei 
orgànica 2/2007, de 28 de febrer. 
 

14. El síndic de greuges: 
 

a) És elegit pel Parlament, per la majoria favorable de les dues terceres parts 
dels diputats de la cambra. 

b) S’encarrega de la fiscalització externa de l’activitat econòmica, financera i 
comptable del sector públic de les Illes Balears. 

c) Pot ser elegit directament pel Govern de les Illes Balears. 
d) Coordina la seva actuació amb el Defensor del Poble. 
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15. Quina de les següents no és una funció del president de les Illes Balears? 
 

a) Dissoldre el Parlament quan estigui en tràmit una moció de censura.  
b) Plantejar davant del Parlament la qüestió de confiança sobre el seu 

programa o sobre una declaració de política general.  
c) Delegar temporalment funcions executives i de coordinació en algun dels 

membres del Govern. 
d) Nomenar i separar els membres del Govern. 

 
16. El Govern de les Illes Balears: 
 

a) Aprova els pressuposts de la Comunitat Autònoma.  
b) No pot suscitar conflictes de competències.  
c) Cessa després de la celebració d’eleccions al Parlament.  
d) Pot aprovar i decidir transferències o delegacions de competències a favor 

dels consells insulars i d’altres ens locals de la comunitat autònoma. 
 
17. Quants estats formen la Unió Europea? 
 

a) 28 
b) 25 
c) 26 
d) 27 

 
18. Quins sis estats varen firmar el Tractat de Roma? 
 

a) Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos. 
b) Alemanya, el Regne Unit, Bèlgica, França, Itàlia i Luxemburg. 
c) Alemanya, el Regne Unit, Bèlgica, França, Luxemburg i els Països Baixos. 
d) Alemanya, Bèlgica, França, Grècia, Luxemburg i els Països Baixos. 

 
19. En cada assentament que es practica, el registre electrònic de cada 

administració o organisme ha de garantir la constància: 
 

a) De la identitat del funcionari que dur a terme l’assentament. 
b) De l’acreditació de la representació. 
c) De la persona o òrgan administratiu al qual s’envia. 
d) De la llengua triada per la persona interessada. 
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20. Els documents que les persones interessades dirigeixen als òrgans de les 
administracions públiques no es poden presentar: 

 
a) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a 

l’estranger. 
b) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 
c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. 
d) Per correu electrònic dirigit a l’adreça del funcionari encarregat de tramitar 

el procediment corresponent. 
 
21. D’acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 

efectiva de dones i homes, es considera discriminació indirecta per raó de 
sexe: 

 
a) La situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres 

posa persones d’un sexe en desavantatge particular respecte a persones 
de l’altre sexe, llevat que aquesta disposició, criteri o pràctica es puguin 
justificar objectivament atenent una finalitat legítima i que els mitjans per 
assolir aquesta finalitat siguin necessaris i adequats. 

b) La situació en què es troba una persona que sigui, hagi estat o pugui ser 
tractada, atenent el seu sexe, de manera menys favorable que una altra en 
una situació comparable.  

c) Qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tengui el 
propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, 
en particular quan es creï un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.  

d) Qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d’una persona, amb 
el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de crear un 
entorn intimidatori, degradant o ofensiu. 

 
22. Respecte dels plans d’igualtat: 
 

a) És obligatori elaborar-los i implantar-los per a empreses amb més de 50 
treballadors. 

b) Per aprovar-los es requereix l’autorització de l’autoritat laboral. 
c) Per a la consecució dels objectius han de fixar les retribucions 

corresponents a cada categoria professional. 
d) Han de fixar els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir i les 

estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per aconseguir-los, i 
també han d’establir sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels 
objectius fixats. 
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23. Senyalau la resposta incorrecta: 
 

a) La competència sobre les matèries que no s’hagin assumit mitjançant els 
estatuts d’autonomia correspon a l’Estat.  

b) Les matèries que la Constitució no atribueix expressament a l’Estat poden 
correspondre a les comunitats autònomes, en virtut dels respectius 
estatuts. 

c) El dret estatal preval sempre sobre el dret autonòmic. 
d) El dret estatal és, en tot cas, supletori del dret de les comunitats 

autònomes. 
 
24. Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la funció 

executiva en la matèria següent: 
 

a) Expropiació forçosa. 
b) Protecció de menors. 
c) Turisme. 
d) Ordenació del territori. 

 
25. Quin tipus de llei és necessària per regular el dret a l’educació? 
 

a) Una llei ordinària. 
b) Una llei de bases. 
c) Un decret llei 
d) Una llei orgànica. 

 
26. Els decrets llei: 
 

a) Han de ser immediatament sotmesos a debat i votació de totalitat al 
Congrés dels Diputats en el termini de trenta dies des que es promulguen. 

b) Poden regular el règim de les comunitats autònomes.  
c) Les Corts sempre els han de tramitar com a projectes de llei pel 

procediment d’urgència.  
d) Poden afectar l’ordenació de les institucions bàsiques de l’Estat. 

 
27. Els usos jurídics que no siguin merament interpretatius d’una declaració 

de voluntat tenen la consideració de: 
 

a) Costum.  
b) Doctrina. 
c) Jurisprudència. 
d) Principis generals del dret. 
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28. La delegació de competències: 
 

a) Només és possible entre òrgans jeràrquicament dependents.  
b) No necessita ser publicada en el diari oficial corresponent per tenir 

validesa. 
c) És revocable en qualsevol moment per l’òrgan que l’ha conferida. 
d) Pot tenir per objecte l’adopció de disposicions de caràcter general.  

 
29. La delegació de signatura: 
 

a) Es pot delegar en un superior jeràrquic. 
b) Perquè tengui validesa, és necessari publicar-la. 
c) En les resolucions i actes que se signin per delegació s’ha de fer constar 

aquesta circumstància i l’autoritat de procedència. 
d) Altera la competència de l’òrgan que la delega. 

 
30. Els actes administratius: 
 

a) Sempre han de ser motivats. 
b) Es presumeixen vàlids i produeixen efectes des de la data en què es 

notifiquen. 
c) Sempre s’han de produir per escrit a través de mitjans electrònics.  
d) Excepcionalment, se’ls pot atorgar eficàcia retroactiva. 

 
31. La notificació de les resolucions i els actes administratius: 
 

a) Sempre s’ha de dur a terme pel mitjà que triï la persona o entitat 
interessada. 

b) S’ha de cursar dins el termini de quinze dies a partir de la data en què 
s’hagi dictat l’acte. 

c) Si és rebutjada per la persona interessada o pel seu representant, s’ha de 
publicar en el diari oficial corresponent. 

d) Se’n pot fer càrrec qualsevol persona major de catorze anys que hi hagi en 
el domicili de la persona interessada i faci constar la seva identitat. 

 
32. Respecte a l’emissió d’informes en un procediment administratiu: 
 

a) Sempre és facultativa. 
b) La falta d’emissió d’un informe no preceptiu dona lloc a la suspensió del 

termini per resoldre. 
c) No es pot sol·licitar l’emissió d’un informe si no està previst en una 

disposició legal. 
d) Com a norma general, s’han d’emetre a través de mitjans electrònics. 
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33. No se suspèn el termini màxim per resoldre: 
 

a) Quan s’hagin de fer proves tècniques o anàlisis contradictoris o diriments 
proposats per les persones interessades.  

b) Quan s’hagi de requerir a qualsevol persona interessada que esmeni 
deficiències o aporti documentació. 

c) Quan per a la resolució del procediment sigui indispensable l’obtenció 
d’un pronunciament previ d’un òrgan jurisdiccional. 

d) Quan la persona interessada rebutgi la notificació d’un tràmit.  
 
34. És preceptiu l’informe previ del Consell d’Estat per a: 
 

a) La declaració de lesivitat dels actes desfavorables per a les persones 
interessades. 

b) La rectificació d’errors. 
c) La declaració d’ofici de la nul·litat dels actes administratius que hagin 

posat fi a la via administrativa o contra els quals no s’hagi recorregut en 
termini, en els supòsits que preveu l’article 47.1 de la Llei 39/2015. 

d) La revocació dels actes de gravamen. 
 
35. El recurs extraordinari de revisió: 
 

a) No es pot interposar contra actes ferms en la via administrativa.  
b) És preceptiu l’informe del Consell d’Estat, o òrgan consultiu de la 

comunitat autònoma, fins i tot per a inadmetre’l a tràmit. 
c) El termini per dictar-ne la resolució i notificar-la és d’un mes. 
d) Es pot interposar contra actes ferms en via administrativa que en dictar-los 

s’hagi incorregut en un error de fet que resulti dels mateixos documents 
incorporats a l’expedient. 

 
36. Contra els actes que no posen fi a la via administrativa es pot interposar: 
 

a) Un recurs potestatiu de reposició.  
b) Un recurs d’alçada.  
c) Un recurs extraordinari de revisió. 
d) No es pot interposar cap recurs. 

 
37. Respecte a la reclamació de responsabilitat patrimonial:  
 

a) Són indemnitzables les lesions produïdes al particular provinents de danys 
que aquest tengui el deure jurídic de suportar d’acord amb la llei. 

b) Pot donar lloc a indemnització fins i tot en els casos de força major.  
c) No és necessari que el dany al·legat sigui avaluable econòmicament. 
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d) L’anul·lació en la via administrativa o per l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu dels actes o les disposicions administratius no pressuposa, 
per si mateixa, dret a la indemnització. 

 
38. Les mesures provisionals en el procediment sancionador: 
 

a) No poden ser aixecades o modificades durant la tramitació del 
procediment sancionador. 

b) Poden continuar en vigor quan la resolució administrativa que posi fi al 
procediment corresponent produeixi efectes.  

c) Es poden adoptar d’ofici o a instància de part. 
d) No sempre han de ser motivades. 

 
39. Quin principi de la potestat sancionadora és el que postula que només 

produeixen efecte retroactiu les disposicions sancionadores favorables al 
presumpte infractor? 

 
a) El de tipicitat.  
b) El de legalitat.  
c) El d’irretroactivitat. 
d) El de proporcionalitat.  

 
40. Es consideren contractes menors:  
 

a) Els de valor estimat inferior a 50.000,00 euros quan es tracti d’obres. 
b) Els de valor estimat inferior a 15.000,00 euros quan es tracti de contractes 

de subministrament. 
c) Els de valor estimat inferior a 30.000,00 euros quan es tracti de contractes 

de serveis. 
d) Els de valor estimat inferior a 30.000,00 euros quan es tracti de contractes 

mixtos. 
 
41. El procediment obert simplificat dels contractes administratius suposa: 
 

a) Que el termini per presentar proposicions no pot ser inferior a deu dies 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en 
el perfil de contractant. 

b) Que no és procedent la constitució de garantia provisional per part dels 
licitadors. 

c) Que l’anunci de licitació del contracte s’ha de publicar en el Diari Oficial de 
la Unió Europea. 

d) Que les ofertes sempre s’han de presentar en un únic sobre. 
 
42. La protecció de dades de caràcter personal està regulada per: 
 



Borsa extraordinària. Cos superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
Test núm. 1 

10 

a) La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. 

b) La Llei orgànica 3/2018, de 23 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. 

c) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal. 

d) La Llei orgànica 15/1999, de 23 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. 

 
43. La Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

no és aplicable: 
 

a) Al personal del Consell Consultiu i del Consell Econòmic i Social.  
b) Al Personal de l’Agència Tributària de les Illes Balears.  
c) Al personal de les universitats públiques establertes a la comunitat 

autònoma de les Illes Balears que no formi part dels cossos docents i 
investigadors. 

d) Al personal laboral propi de les empreses públiques.  
 
44. D’acord amb la Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de les 

Illes Balears, és personal eventual: 
 

a) Aquell que, en virtut d’un nomenament legal, ocupa, amb caràcter 
temporal, llocs de treball considerats de confiança o d’assessorament 
especial de la Presidència o dels consellers o les conselleres, no reservats a 
personal funcionari de carrera.  

b) Aquell que, en virtut d’un contracte de naturalesa laboral i de durada 
determinada, manté una relació professional de caràcter temporal, 
caracteritzada per les notes d’alienitat, dependència, voluntarietat i 
retribució. 

c) Aquell que, en virtut d’un nomenament legal, s’incorpora a l’Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant una relació 
professional de caràcter temporal, regulada estatutàriament i subjecta a 
dret públic, per dur a terme amb caràcter temporal les funcions reservades 
al personal funcionari de carrera. 

d) Aquell que, en virtut d’un nomenament legal, s’incorpora a l’Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant una relació 
professional de caràcter permanent, regulada estatutàriament i subjecta a 
dret públic. 
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45. Quin dels següents no és un deure del personal funcionari al servei de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears? 

 
a) Complir el règim d’incompatibilitats. 
b) Residir sempre a la localitat on treballa. 
c) Guardar discreció professional respecte als assumptes que conegui per raó 

de les seves funcions. 
d) Complir amb exactitud la jornada i l’horari de treball establerts. 

 
46. El dret a reconèixer o liquidar crèdits a favor de la hisenda pública de la 

Comunitat Autònoma prescriu: 
 

a) Mai. 
b) Als 5 anys. 
c) Als 4 anys. 
d) Als 6 anys. 

 
47. No formen part dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma: 
 

a) El pressupost de la Universitat de les Illes Balears. 
b) Els pressupostos de les entitats que integren el sector públic administratiu 

de la Comunitat Autònoma. 
c) El pressupost de l’Agència Tributària de les Illes Balears. 
d) Els pressupostos de les entitats que integren sector públic empresarial de 

la Comunitat Autònoma. 
 
48. El projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma s’ha 

de trametre al Parlament de les Illes Balears perquè els examini, els 
esmeni i, si escau, els aprovi: 

 
a) Abans del dia 1 de novembre de cada any. 
b) Abans del dia 1 d’octubre de cada any. 
c) Abans del dia 1 de desembre de cada any. 
d) Abans del darrer dia de l’any. 

 
49. D’acord amb la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del 

bon govern de les Illes Balears, no és un principi que informa la bona 
administració i el bon govern: 

 
a) La participació ciutadana. 
b) La tipicitat de les infraccions. 
c) La responsabilitat i rendició de comptes. 
d) La transparència. 
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50. D’acord amb la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del 
bon govern de les Illes Balears, a fi de promoure i garantir la participació 
ciutadana, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 

 
a) Ha de fomentar la participació, individual o col·lectiva, en la vida política, 

econòmica, cultural i social de la comunitat autònoma. 
b) Ha de promoure la interacció amb altres administracions públiques. 
c) Ha de simplificar els procediments de la seva competència i ha de reduir al 

màxim les càrregues administratives. 
d) Ha de garantir que les persones interessades no hagin d’aportar 

documents que ja són en poder seu. 
 
Reserva 
 
1. El silenci administratiu: 
 

a) Té efecte desestimatori en els procediments que impliquin activitats que 
puguin danyar el medi ambient. 

b) Té efecte estimatori quan el procediment tengui per objecte l’accés a 
activitats o el seu exercici.  

c) Té efecte estimatori en els procediments relatius a l’exercici del dret de 
petició, al qual es refereix l’article 29 de la Constitució. 

d) Té efectes estimatoris en els procediments de responsabilitat patrimonial 
de les administracions públiques. 

 
2. La Constitució espanyola estableix que: 
 

a) Els municipis tenen personalitat jurídica plena.  
b) No es poden crear agrupacions de municipis diferents de la província. 
c) El govern i administració dels municipis correspon a les diputacions. 
d) Els batles no poden ser elegits directament pels veïns. 

 
3. Corresponen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les 

competències exclusives en la matèria següent: 
 

a) Expropiació forçosa. 
b) Protecció de menors.  
c) Règim local.  
d) Legislació laboral. 

 
4. Quin tipus de llei és necessària per regular el règim electoral general? 
 

a) Una llei ordinària. 
b) Una llei de bases. 
c) Un decret llei 
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d) Una llei orgànica. 
 

 


