
PROVA BORSA COS ADMINISTRATIU 19-6-2022

Heu de contestar totes les preguntes. Només hi ha una resposta correcta. Les preguntes 31 a 35 són 
de reserva.

1. De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, assenyalau l’opció INCORRECTA:
a) És  lícit el tractament de les dades personals que tingui per objecte evitar l'enviament de 

comunicacions comercials a qui hagi manifestat la negativa o l’oposició a rebre-les.
b) En relació amb les dades de les persones mortes, les persones vinculades per raons 

familiars o de fet a la persona morta i els seus hereus podran dirigir-se al responsable o 
l’encarregat del tractament a fi de sol·licitar l'accés a les dades personals de la persona 
difunta i, si escau, demanar-ne la rectificació o la supressió.

c) El tractament de les dades personals d'un menor d'edat únicament podrà fundar-se en el 
seu consentiment quan tengui més de catorze anys.

d) Amb relació al tractament de les dades relatives a les infraccions i les sancions 
administratives, únicament és possible quan el duguin a terme advocats i procuradors i 
tingui per objecte recollir la informació facilitada pels seus clients per a l'exercici de les 
seves funcions.

2. De conformitat amb l'article 194 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, en el supòsit que un contractista incompleixi parcialment un contracte 
administratiu, la imposició de penalitats s’ha d’imposar per acord:
a) De l'òrgan de contractació.
b) Del president de la mesa.
c) De la mesa de contractació.
d) Del responsable del contracte.

3. Assenyalau l'opció INCORRECTA pel que fa als membres del Tribunal Constitucional:
a) Són designats per un període de nou anys.  
b) La condició de membre del Tribunal Constitucional és incompatible amb qualsevol mandat 

representatiu; amb els càrrecs polítics o administratius; amb l'acompliment de funcions 
directives en un partit polític o en un sindicat, i amb l'ocupació al servei d’aquests, però no 
amb activitats mercantils.

c) Els membres del Tribunal Constitucional han de ser independents i inamovibles en 
l'exercici del seu mandat.

d) Han de ser nomenats d’entre magistrats i fiscals, professors d'universitat, funcionaris 
públics i advocats, tots juristes de reconeguda competència amb més de quinze anys 
d'exercici professional.

4. Quins estats varen signar 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, Àustria, Bèlgica, França, Luxemburg i els Països Baixos.
d) Alemanya, Bèlgica, França, Dinamarca, Luxemburg i els Països Baixos.



5. Quina de les següents no és una funció del rei?
a) Nomenar i separar els membres del Govern a proposta del president.
b) Convocar un referèndum en els casos que preveu la Constitució.
c) Autoritzar indults generals a proposta del Consell de Ministres.
d) Sancionar i promulgar les lleis.

6. Assenyalau la resposta correcta amb relació al nomenament dels membres del Tribunal 
Constitucional:
a) Són nomenats pel rei, dels quals, quatre a proposta del Congrés per majoria de tres 

cinquens dels seus membres; quatre a proposta del Senat, amb majoria idèntica; dos a 
proposta del Govern, i dos a proposta del Consell General del Poder Judicial.

b) Són nomenats pel rei, dels quals, dos a proposta del Congrés per majoria de tres cinquens 
dels seus membres; quatre a proposta del Senat, amb majoria idèntica; quatre a proposta 
del Govern, i dos a proposta del Consell General del Poder Judicial.

c) Són nomenats pel rei, dels quals, tres a proposta del Congrés per majoria de tres cinquens 
dels seus membres; tres a proposta del Senat, amb majoria idèntica; tres a proposta del 
Govern, i tres a proposta del Consell General del Poder Judicial.

d) Cap de les respostes és correcta.

7. Assenyalau la resposta correcta amb relació als actes del rei que són objecte de 
referendament:
a) Els actes del rei han de ser referendats pel president del Govern en tot cas.
b) Els actes del Rei han de ser referendats pel president del Govern i, si escau, pel Consell de 

Ministres.
c) Dels actes del rei, en són responsables les persones que els referendin.
d) Únicament la proposta i el nomenament del president del Govern han de ser referendats 

pel president del Congrés.

8. Què estableix la Constitució espanyola en relació amb el defensor del poble?
a) Està legitimat per interposar un recurs d'inconstitucionalitat, però no d'empara.
b) La institució del defensor del poble es regularà mitjançant una llei orgànica.
c) D'entre les funcions del defensor del poble es troba la de supervisar l'activitat de 

l'Administració, i n’ha d’informar el Consell de Ministres.  
d) El defensor del poble té la consideració d'alt càrrec del Govern.

9. Assenyalau la resposta correcta amb relació a les Corts Generals:
a) Els membres de les Corts Generals estaran lligats per mandat imperatiu.  
b) Les Corts Generals podran delegar en el Govern la potestat de dictar normes amb rang de 

llei independentment de la matèria.
c) El Tribunal de Comptes és l’òrgan fiscalitzador suprem dels comptes i depèn directament 

de les Corts Generals.
d) Els tractats de caràcter polític requeriran l’autorització prèvia de les Corts Generals, però no

els de caràcter militar.



10. Assenyalau la resposta correcta amb relació al Consell Europeu:
a) El Consell Europeu també rep la denominació de Consell d'Europa, però no és el mateix 

òrgan que el Consell de la Unió Europea.
b) Representa els governs dels estats membre a través de representants de rang ministerial 

per adoptar legislació i coordinar polítiques.
c) Està integrat pels caps d'estat o de govern dels estats membre de la Unió Europea, i 

s'encarrega de determinar la direcció i les prioritats polítiques generals.
d) Cada estat membre exerceix la presidència en torns de sis mesos.

11. D'acord amb la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, el control intern de la gestió economicofinancera del sector públic de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el du a terme:
a) La Intervenció General mitjançant l'exercici de la funció interventora exclusivament.
b) La Intervenció General mitjançant l'exercici de la funció interventora i del control financer.
c) La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant l'exercici de la funció interventora

i del control financer.
d) La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i el Tribunal de Comptes mitjançant l'exercici 

del control financer.

12. A quin d'aquests principis no està sotmesa la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
segons la Llei 14/2014?  
a) Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
b) Pressupost anual.
c) Prudència.
d) Control extern.

13. Quin dels subjectes següents no està obligat a relacionar-se amb les administracions a 
través de mitjans electrònics segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques?
a) Els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
b) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que hi facin 

per raó de la seva condició d'empleat públic, en la forma en què determini 
reglamentàriament cada administració.

c) Les persones físiques.
d) Les entitats sense personalitat jurídica.

14. Quines excepcions preveu la Llei 39/2015 a l'obligació de resoldre?
a) Els supòsits de terminació del procediment mitjançant un pacte o un conveni i els 

procediments relatius a l'exercici de drets sotmesos únicament al deure de declaració 
responsable o comunicació a l'Administració.

b) Els supòsits de terminació del procediment per pacte o conveni, els procediments relatius 
a l'exercici de drets sotmesos únicament al deure de declaració responsable o comunicació 
a l'Administració, així com els de desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment.

c) Els supòsits de terminació del procediment per pacte o conveni, així com els procediments 
iniciats d'ofici.

d) Els supòsits de terminació del procediment per pacte o conveni, així com els procediments 
relatius a l'exercici de desistiment de la sol·licitud per part de la persona interessada.



15. Quins actes de l'Administració són anul·lables d’acord amb la Lei 39/2015?
a) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals s'adquireixen 

facultats o drets quan es manqui dels requisits essencials per adquirir-los.
b) Els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment establert legalment o de 

les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans 
col·legiats.

c) Els que incorrin en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic, inclosa la desviació de 
poder.

d) Els que tenguin un contingut impossible.

16. En relació amb la pràctica de les notificacions, amb independència que la notificació es 
faci en paper o per mitjans electrònics, com han d’actuar les administracions públiques?
a) Han d’enviar un avís personal a l'adreça de correu postal que la persona interessada hagi 

comunicat, i l’han d’informar que té a la seva disposició una notificació en la seu 
electrònica de l'administració o l’organisme corresponent o en l'adreça electrònica 
habilitada única.

b) Han d’enviar un avís al dispositiu electrònic i/o a l'adreça de correu electrònic que la 
persona interessada hagi comunicat, i l’han d’informar que té a la seva disposició una 
notificació en la seu electrònica de l'administració o l’organisme corresponent o en l'adreça 
electrònica habilitada única.

c) Han d’enviar un avís al dispositiu electrònic i/o a l'adreça de correu electrònic que la 
persona interessada hagi comunicat, i l’han d’informar que té a la seva disposició un avís 
en el registre general electrònic.

d) Totes les respostes són correctes.

17. En relació amb la discriminació directa i indirecta, d'acord amb la Llei orgànica 3/2007, de
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes:
a) Es considera discriminació directa per raó de sexe la situació en què es troba una persona 

que sigui tractada, en qualsevol cas i en qualsevol situació, de manera menys favorable 
segons el seu sexe.

b) Es considera discriminació indirecta per raó de sexe la situació en què una disposició, un 
criteri o una pràctica aparentment neutres posa a persones d'un sexe en desavantatge 
particular pel que fa a les persones de l'altre, tret que aquesta disposició, criteri o pràctica 
puguin justificar-se objectivament atenent una finalitat legítima i que els mitjans per 
aconseguir aquesta finalitat siguin necessaris i adequats.

c) Es considera discriminació indirecta per raó de sexe la situació en què una disposició, un 
criteri o una pràctica aparentment neutres posa a persones d'un sexe en desavantatge 
particular pel que fa a les persones de l'altre, tret que es prevegi de forma expressa en una 
norma amb rang de llei.

d) Cap de les respostes és correcta.



18. D’acord amb l'article 82 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, assenyalau la 
resposta correcta:
a) El síndic de greuges és triat pel Parlament, per majoria de tres cinquenes parts de la 

cambra.
b) La Sindicatura de Comptes està formada per tres síndics, elegits pel Parlament per majoria

de tres cinquenes parts dels diputats.
c) El síndic de greuges és elegit pel Parlament, amb la majoria favorable de dues terceres 

parts dels diputats de la cambra.
d) La Sindicatura de Comptes està formada per cinc síndics, elegits pel Parlament per majoria

de tres cinquenes parts dels diputats.

19. La proposta de reforma de l'Estatut d'autonomia:
a) Requereix l’aprovació per majoria de les dues cinquenes parts dels diputats i l'aprovació de 

les Corts Generals mitjançant una llei orgànica.
b) Requereix l’aprovació per majoria simple dels diputats i l'aprovació de les Corts Generals 

mitjançant una llei orgànica.
c) Requereix l’aprovació per majoria de dos terços dels diputats i l'aprovació de les Corts 

Generals mitjançant una llei orgànica.
d) Requereix l’aprovació per la majoria absoluta dels diputats i l'aprovació de les Corts 

Generals mitjançant una llei orgànica.

20. (Assenyalau la resposta correcta). D'acord amb la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció 
pública de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears, la relació de llocs de treball:
a) És l'instrument tècnic mitjançant el qual l'Administració ordena els seus recursos humans 

per a la prestació eficaç del servei públic, però no estableix els requisits per a l'ocupació de 
cada lloc de treball, que requereixen, per aprovar-los, la instrucció d'un procediment 
específic previst a aquest efecte.

b) És l'instrument tècnic mitjançant el qual l'Administració ordena els seus recursos humans 
per a la prestació eficaç del servei públic i estableix els requisits per a l’ocupació de cada 
lloc de treball.

c) Tots els llocs de treball de l'Administració autonòmica de personal funcionari i de personal 
laboral han de figurar en la relació de llocs de treball, però no els del personal eventual, el 
nomenament del qual és discrecional.

d) La relació de llocs de treball no requereix la publicació en el «Butlletí Oficial de les Illes 
Balears».

21. (Assenyalau l'opció INCORRECTA). D'acord amb l'article 124 de la Llei 3/2007, alguns dels 
deures del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma 
dels Illes Balears són:
a) Complir la Constitució, l'Estatut d'autonomia i totes les disposicions que afectin l'exercici de

les funcions que té encomanades.
b) Denunciar les activitats contràries a l'ordenament jurídic en l'exercici de les seves funcions.
c) Servir amb objectivitat els interessos generals i exercir amb imparcialitat les seves 

funcions.
d) Respectar la igualtat entre homes i dones en el servei públic.



22. Quina de les prestacions següents és un contracte que es regeix per la Llei 9/2017, de 
contractes del sector públic?
a) El contracte per al subministrament d'un aparell d’aire condicionat que s’hagi d’utilitzar en 

les oficines d'una conselleria.
b) El conveni signat entre dos ens del sector públic que es comprometen a fer aportacions 

financeres en relació amb l'objecte del conveni.
c) La contractació de personal en el marc d'un projecte d'inversió.
d) Totes les respostes són correctes.

23. Segons la Constitució espanyola, en relació amb els decrets legislatius i els decrets llei, 
assenyalau la resposta correcta:
a) El decret llei necessita una llei de bases que estableixi el contingut de la regulació que se li 

encomana.
b) El decret llei és una disposició legislativa provisional que dicta el Govern en cas de 

necessitat extraordinària i urgent, i el decret legislatiu és fruit d'una delegació expressa de 
les Corts Generals en el Govern per dictar normes amb rang de llei sobre matèries 
determinades.

c) El decret legislatiu no pot versar sobre matèries reservades a una llei orgànica i el decret 
llei sí.

d) El decret llei està previst per refondre textos legislatius i el decret legislatiu per redactar 
textos articulats.

24. D'acord amb l'Estatut d'autonomia i en relació amb el territori i l'organització territorial 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, assenyalau la resposta correcta:
a) El territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears és el format pel de les illes de 

Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i pel de les altres illes menors adjacents.
b) El territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears és el format pel de les illes de 

Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera i pel de les altres illes menors adjacents.
c) La Comunitat Autònoma articula l’organització territorial en illes, en mancomunitats i en 

municipis.
d) Cap de les respostes és correcta.

25. D'acord amb la Llei 39/2015, amb relació a la renúncia i el desistiment, assenyalau la 
resposta correcta:
a) Són accions anàlogues que persegueixen, com a finalitat, retirar-se del procediment.
b) La renúncia implica abandonar el procediment, i el desistiment, renunciar a l’exercici del 

dret.
c) La renúncia implica renunciar al dret, i el desistiment, a desistir del procediment.
d) Si l'escrit d'iniciació l’han formulat dues o més persones interessades, el desistiment o la 

renúncia afectaran totes les persones d’igual manera en tot cas.



26. (Assenyalau la reposta INCORRECTA). D'acord amb la Llei 39/2015, es consideren 
interessats en el procediment els següents:
a) Aquells els interessos legítims dels quals, individuals o col·lectius, puguin resultar afectats 

per la resolució, i es presentin en el procediment mentre no s’hagi dictat una resolució 
definitiva.

b) Els qui el promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.
c) Per ser interessat és imprescindible haver iniciat el procediment.
d) Es consideren titulars d'interessos legítims les associacions i les organitzacions 

representatives d'interessos econòmics i socials.

27. Les fonts de l'ordenament jurídic espanyol, segons l'article 1 del Codi civil, són:
a) La Constitució, la llei i el costum.
b) La llei, el costum i els tractats internacionals.
c) La llei, el costum i els principis constitucionals.
d) Els principis generals del dret, el costum i la llei.

28. Els actes administratius de tràmit:
a) No són recurribles.
b) Són recurribles quan una disposició legal o reglamentària així ho estableixi.
c) No són recurribles, tret que es tracti d'actes que impedeixin continuar el procediment o 

produeixin indefensió.
d) Són recurribles sempre.

29. En relació amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, qui són els titulars del dret d'accés a la informació pública?
a) Únicament els ciutadans de la Unió Europea.
b) Totes les persones.
c) Únicament els espanyols i estrangers residents en territori nacional.
d) Cap de les respostes és correcta.

30. Segons l'Estatut d'autonomia,  quina de les funcions següents no té encomanada el 
Parlament de les Illes Balears?
a) Controlar l'acció de Govern.
b) Elaborar els pressuposts de la Comunitat Autònoma.  
c) Exercir totes les competències que li atribueixen l’Estatut, les lleis de l'Estat i les del 

Parlament mateix.  
d) Exercir la potestat legislativa.



PREGUNTES DE RESERVA

31. El principi d'especialitat en el vessant qualitatiu dels crèdits pressupostaris significa que:
a) Els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual 

hagin estat autoritzats.
b) Els crèdits que es consignin en els estats de despeses dels pressuposts generals tindran 

caràcter limitatiu i vinculant entre si i, en conseqüència, no es podran autoritzar despeses 
per una quantia superior a l'import d'aquests crèdits.

c) Amb càrrec als crèdits consignats en els pressuposts generals només es podran contreure 
obligacions derivades de les despeses que es facin durant l'any natural de l'exercici 
pressupostari.

d) Totes les respostes són correctes.

32. Assenyalau l'opció INCORRECTA en relació amb la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona 
administració i del bon govern de les Illes Balears:  
a) La Llei té per objecte que l'actuació de l'Administració es dugui a terme de conformitat amb

els principis i els valors de la bona administració i del bon govern.
b) En l’àmbit d'aplicació inclou l'Administració de la Comunitat Autònoma, però no els ens del 

sector públic.
c) Transparència, qualitat normativa i participació ciutadana són alguns dels principis 

generals de la bona administració.
d) Les persones físiques o jurídiques privades que gestionin serveis públics mitjançant 

qualsevol de les modalitats de gestió de serveis públics previstes en dret s'han d'ajustar al 
contingut d'aquesta Llei.

33. D'acord amb la Llei 9/2013, el procediment sancionador en matèria de  bon govern:
a) Es pot iniciar d'ofici o a instància de part.
b) S'ha d’iniciar a instància de part.
c) S’ha d’iniciar d'ofici.
d) No es preveu cap procediment sancionador en la Llei 9/2013.

34. El president de les Illes Balears és triat:
a) Pel Govern de les Illes Balears d'entre els seus consellers.
b) Directament pels ciutadans.
c) Directament pels votants.
d) Pel Parlament de les Illes Balears d'entre els seus membres.

35. D'acord amb l'article 19 de la Llei 9/2013, quin termini ha de donar-se a la persona 
interessada per concretar de forma suficient la informació que sol·licita?
a) Devuit dies.
b) Vint dies.
c) Deu dies.
d) Un mes.


