
PROVA BORSA COS SUPERIOR 19-6-2022

Heu de contestar totes les preguntes. Només hi ha una resposta correcta. Les preguntes 51 a 55 són 
de reserva.

1. Segons la Constitució, què s’ha de fer amb un detingut en el moment en què s’acabi el 
temps màxim de detenció preventiva?
a) Posar-lo en llibertat.
b) Posar-lo a disposició judicial perquè se’n declari la posada en llibertat.
c) Posar-lo en llibertat o a disposició judicial.
d) Declarar-ne l’ingrés a la presó.

2. Davant quines normes lesives de l’autonomia local es poden plantejar davant el Tribunal 
Constitucional els conflictes en defensa de l’autonomia local?
a) Normes reglamentàries de l’Estat i de les comunitats autònomes.
b) Lleis i reglaments de l’Estat.
c) Normes de rang legal o reglamentari de l’Estat o de les comunitats autònomes.
d) Normes amb rang de llei de l’Estat o disposicions normatives amb rang de llei de les 

comunitats autònomes.

3. Segons la Constitució, correspon al rei:
a) Inaugurar els períodes de sessions de les cambres.
b) Aprovar, sancionar i promulgar les lleis.
c) Autoritzar indults generals en els supòsits prevists en les lleis.
d) Convocar eleccions en els termes prevists en la Constitució.

4. Senyalau quina de les afirmacions següents és correcta:
a) El càrrec de diputat és compatible amb el de ministre. 
b) El càrrec de diputat és compatible amb el de senador.
c) El càrrec de diputat és compatible amb el de magistrat del Tribunal Constitucional.
d) El càrrec de diputat és compatible amb la de membre de l’assemblea legislativa d’una 

comunitat autònoma.

5. D’acord amb la Llei de bases de règim local, la creació o la supressió de municipis:
a) Es regula per la legislació de les comunitats autònomes sobre règim local.
b) Requereix en tot cas audiència dels municipis interessats i dictamen del Consell d’Estat o 

de l’òrgan consultiu superior dels consells de govern de les comunitats autònomes, si n’hi 
ha.

c) Requereix informe de l’administració que exerceix la tutela financera.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.



6. Senyalau la resposta incorrecta. Segons el que estableix l’article 7 de la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes:
a) Constitueix assetjament sexual qualsevol comportament verbal, de naturalesa sexual, que 

tengui el propòsit d’atemptar contra la dignitat d’una persona. 
b) Es considera en tot cas discriminatori l’assetjament per raó de sexe. 
c) Es considera també acte de discriminació el condicionament d’una expectativa de dret a 

l’acceptació d’una situació constitutiva d’assetjament per raó de sexe. 
d) Constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció del 

sexe d’una persona, fins i tot encara que el propòsit no sigui el d’atemptar contra la seva 
dignitat ni el de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu

7. La Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears està constituïda pel conjunt de
drets i obligacions de contingut economicofinancer la titularitat del qual correspon:
a) A l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, exclusivament.
b) A l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als seus organismes 

autònoms, al Servei de Salut de les Illes Balears i a l’Agència Tributària de les Illes Balears. 
c) A l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als seus organismes 

autònoms i als consorcis adscrits a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, d’acord amb l’article 58 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic 
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) A l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als seus organismes 
autònoms i a les entitats públiques empresarials dependents de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. En el cas que el conseller competent en matèria de funció pública de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears dicti una resolució per la qual es nomena funcionari de 
carrera del cos superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el senyor C.F.P., 
que no disposa del títol acadèmic de grau requerit per la llei, què ha de fer el conseller?
a) Pot dictar una nova resolució revocant l’anterior. 
b) No ha de fer res, ja que es tracta d’un acte de contingut impossible. 
c) Ha d’anul·lar la resolució a través de la revisió d’ofici. 
d) Ha de declarar la resolució lesiva per a l’interès general i impugnar-ho davant la jurisdicció 

contenciosa administrativa

9. Quan un reglament s’ha declarat nul en virtut d’una sentència judicial ferma, indicau la 
resposta correcta en relació amb els actes administratius que hagin estat dictats en 
aplicació d’aquest reglament:
a) L’anul·lació comporta l’anul·lació de tots els actes administratius dictats en aplicació del 

reglament. 
b) L’anul·lació no afecta cap dels actes administratius dictats en aplicació del reglament, ja 

que l’anul·lació es limita al reglament. 
c) L’anul·lació afecta solament l’eficàcia dels actes administratius d’aplicació que no siguin 

ferms. 
d) L’anul·lació afecta solament l’eficàcia dels actes administratius d’aplicació que siguin ferms.



10. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, les resolucions dels òrgans administratius que no tenen 
superior jeràrquic, com a regla general:
a) No esgoten la via administrativa.
b) Són fermes.
c) Són susceptibles de recurs d’alçada.
d) Posen fi a la via administrativa.

11. Quan s’aproven els plecs de clàusules administratives particulars?
a) Prèviament a l’autorització de la despesa i sempre abans de la licitació del contracte o, si 

aquesta no existeix, abans de la seva adjudicació.
b) Prèviament a l’autorització de la despesa o conjuntament amb aquesta, i sempre abans de 

la licitació del contracte o, si aquesta no existeix, abans de la seva adjudicació. 
c) Prèviament al compromís de la despesa o conjuntament amb aquest, i sempre abans de la 

licitació del contracte o, si aquesta no existeix, abans de la seva adjudicació.
d) Prèviament a l’autorització de la despesa o conjuntament amb aquesta, i sempre abans de 

la licitació del contracte o, si aquesta no existeix, abans de la seva formalització.

12. De conformitat amb l’article 18 de la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de 
Comptes, la jurisdicció comptable:  
a) Respecte a uns mateixos fets, és incompatible amb l’exercici de la potestat disciplinària, 

però compatible amb l’actuació de la jurisdicció penal.
b) Si els fets fossin constitutius de delicte, no és competent per determinar la corresponent 

responsabilitat civil.
c) Respecte a uns mateixos fets, és compatible amb l’exercici de la potestat disciplinària i amb

l’actuació de la jurisdicció penal. 
d) Respecte a uns mateixos fets, és compatible amb l’exercici de la potestat disciplinària, però 

incompatible amb l’actuació de la jurisdicció penal.

13. D’acord amb l’article 87 de la Constitució, la iniciativa legislativa correspon:
a) Al Govern.
b) Al Govern, al Senat i al Congrés dels Diputats.
c) Als parlaments autonòmics.
d) Al Senat i al Congrés dels Diputats.

14. Indicau la resposta incorrecta. Al Parlament de les Illes Balears, les interpel·lacions:
a) Poden ser formulades pels diputats i els grups parlamentaris.
b) Se substanciaran en la comissió que correspongui per raó de la matèria.
c) Poden donar lloc a una moció, en la qual la cambra en manifesti la posició.
d) Versaran sobre els motius o els propòsits de la conducta del Govern en qüestions de 

política general.



15. Quina de les següents no és una funció de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears?
a) La funció consultiva en relació amb els criteris a aplicar en els supòsits determinats de la 

seva funció fiscalitzadora.
b) L’exercici de les competències que li siguin delegades pel Tribunal de Comptes.
c) L’enjudiciament de la responsabilitat comptable en la qual incorrin els qui tenguin a càrrec 

seu el maneig de cabals o efectes públics. 
d) L’anàlisi i l’avaluació de la situació del patrimoni i dels serveis prestats pel sector públic de 

les Illes Balears.

16. Quina afirmació és incorrecta en relació amb la suspensió provisional del personal 
funcionari?
a) Quan la suspensió provisional s’elevi a definitiva, el funcionari haurà de retornar les 

retribucions que hagi percebut durant la suspensió.
b) Si la suspensió provisional no arribàs a convertir-se en sanció definitiva, l’Administració 

haurà de restituir al funcionari la diferència entre els havers realment percebuts i els que 
hagués hagut de percebre.

c) El temps de permanència en suspensió provisional serà d’abonament per al compliment de
la suspensió ferma.

d) La suspensió provisional es pot acordar com a mesura cautelar durant la tramitació del 
procediment judicial o disciplinari i no pot excedir de sis mesos.

17. D’acord amb l’article 86 de la Constitució espanyola, el Congrés dels Diputats ha de 
convalidar o derogar els decrets lleis en el termini:
a) Dels trenta dies següents a la seva publicació.
b) Dels quinze dies següents a la seva promulgació.
c) Dels quinze dies següents a la seva publicació.
d) Dels trenta dies següents a la seva promulgació.

18. D’acord amb la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de 
les Illes Balears, les cartes ciutadanes marc:
a) Són cartes que recullen el conjunt de drets d’un determinat grup d’usuaris i usuàries en 

relació amb una política concreta i amb el seu desplegament mitjançant prestacions o 
serveis.

b) Són cartes que estableixen els mínims de qualitat als quals s’ha d’ajustar un servei 
determinat, que poden sorgir d’iniciatives prèvies de cartes marc o individualment si no 
formen part d’una xarxa.

c) Són cartes de mínims de qualitat que elaboren els serveis que es trobin compresos en 
xarxes de centres, oficines o unitats existents. 

d) Són cartes certificades o avaluades per un òrgan extern acreditat a aquest efecte.

19. L’encàrrec de gestió del Govern de les Illes Balears als consells insulars es du a terme:
a) Per decret del conseller insular corresponent.
b) Per decret del Govern de les Illes Balears. 
c) Per decret de la Presidència.
d) Per decret del Ple del consell insular.



20. En relació amb el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, senyalau la resposta incorrecta:
a) Els seus jutges són designats per un període de sis anys.
b) Els jutges sortints poden ser nomenats de nou.
c) Es compon d’un jutge per cada Estat membre.
d) Els jutges són nomenats pel Parlament Europeu, a proposta de la Comissió Europea.

21. Senyalau la resposta correcta en relació amb el president del Govern de les Illes Balears:
a) El president del Govern pot, sense més tràmits i sota la seva exclusiva responsabilitat, 

acordar la dissolució del Parlament de les Illes Balears amb anticipació al termini natural 
de la legislatura.

b) El president del Govern, amb vot previ favorable de la majoria absoluta del Consell de 
Govern de les Illes Balears i sota la seva exclusiva responsabilitat, podrà acordar la 
dissolució del Parlament de les Illes Balears amb anticipació al termini natural de la 
legislatura.

c) El president del Govern, amb vot previ favorable de la majoria simple del Consell de Govern
de les Illes Balears i sota la seva exclusiva responsabilitat, podrà acordar la dissolució del 
Parlament de les Illes Balears amb anticipació al termini natural de la legislatura.

d) El president del Govern, amb deliberació prèvia del Consell de Govern de les Illes Balears i 
sota la seva exclusiva responsabilitat, podrà acordar la dissolució del Parlament de les Illes 
Balears amb anticipació al termini natural de la legislatura.

22. Un expedient d’expropiació forçosa l’inicia:
a) La declaració d’utilitat pública o interès social de la fi a què s’hagi d’afectar l’objecte 

expropiat.
b) L’acord de necessitat d’ocupació.
c) La designació per part de l’Administració de la relació dels béns i drets que consideri de 

necessària expropiació.
d) El tràmit de la fixació del preu just.

23. D’acord amb l’article 5 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, les dades 
personals seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les 
finalitats per a les quals són tractades, de conformitat amb el principi:
a) De minimització de dades.
b) De qualitat de les dades.
c) De la limitació de la finalitat. 
d) D’exactitud.

24. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació subjecta a les 
obligacions de transparència s’ha de publicar:
a) En el «Butlletí Oficial de l’Estat».
b) En els mitjans de comunicació social amb els quals s’hagi subscrit l’oportú conveni. 
c) A la Seu Electrònica o la pàgina web de l’entitat obligada. 
d) En el «Butlletí Oficial de l’Estat» o de la comunitat autònoma que correspongui i a la Seu 

Electrònica o la pàgina web de l’entitat obligada.

25. D’acord amb la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quan les normes reguladores dels 



procediments administratius no fixin el termini màxim per dictar i notificar la resolució 
expressa, aquest termini és:
a) De sis mesos.
b) D’un any.
c) De divuit mesos.
d) De tres mesos.

26. Es pot condemnar un funcionari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que ha 
fracturat l’envà nasal d’un company de treball per un delicte de lesions i, addicionalment,
per una infracció molt greu tipificada en l’article 137.1 q) de la Llei 3/2007, de 27 de març, 
de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (l’agressió greu a 
qualsevol persona amb la qual es relacioni en l’exercici de les funcions)?
a) No, perquè ho prohibeix el principi «non bis in idem».
b) Sí, sempre que l’expedient disciplinari finalitzi abans que es dicti la sentència penal 

condemnatòria.
c) Sí, perquè en el supòsit descrit en l’enunciat no hi ha identitat de fonament entre el delicte 

penal descrit i la infracció disciplinària. 
d) No, perquè en el supòsit descrit en l’enunciat hi ha identitat de subjecte, fet i fonament 

entre el delicte penal descrit i la infracció disciplinària.

27. D’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, indicau quin dels supòsits següents no pot ser objecte d’un recurs 
contenciós administratiu:
a) Les disposicions de caràcter general.
b) Una norma amb rang de llei.
c) La inactivitat de l’Administració.
d) Les actuacions materials de l’Administració que constitueixin via de fet.

28. De conformitat amb l’article 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, quan s’entenen complerts els convenis dels quals es derivin compromisos 
financers?
a) Quan s’hagin comunicat als òrgans financers de control.
b) Quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció d’ambdues parts. 
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
d) Quan s’hagin comunicat al Tribunal de Comptes.



29. Segons la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, quines 
disposicions seran aplicables quan l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears exerciti la seva potestat sancionadora?
a) Les disposicions sancionadores vigents en el moment de finalitzar la instrucció d’aquest 

procediment.
b) Les disposicions sancionadores vigents en el moment de produir-se els fets que 

constitueixin infracció administrativa. 
c) Les disposicions sancionadores vigents en el moment d’iniciar-se la instrucció d’aquest 

procediment.
d) Les disposicions sancionadores vigents en el moment de realitzar la proposta de resolució 

de l’expedient sancionador.

30. Segons disposa l’article 17 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, respecte dels arxius electrònics:
a) Cada Administració ha de mantenir un arxiu electrònic únic dels documents que 

corresponguin a procediments finalitzats. 
b) Els documents han de conservar-se en un format que permeti garantir l’autenticitat, la 

integritat i la conservació del document, així com la seva consulta durant un termini de 
quinze anys.

c) Les dades no poden ser traslladades a altres formats o suports.
d) No es preveu en cap cas l’eliminació dels documents electrònics que figurin en l’arxiu 

electrònic.

31. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, el termini general per emetre un informe durant un 
procediment administratiu és:
a) De deu dies.
b) De quinze dies.
c) D’un mes.
d) De dos mesos.

32. Si us notifiquen una providència de constrenyiment el dia 28 de febrer de 2022 (últim dia 
del mes), quin és el termini per al pagament del deute tributari, d’acord amb el que 
estableix l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària? 
a) Des de la data de la recepció de la notificació fins al 5 de març i, si aquest no fos hàbil, fins 

a l’immediat hàbil següent. 
b) Des de la data de la recepció de la notificació fins al 22 de març, i el 20 i el 21 són inhàbils.
c) Des de la data de la recepció de la notificació fins al 5 d’abril i, si aquest no fos hàbil, fins a 

l’immediat hàbil següent.
d) Des de la data de la recepció de la notificació fins al 20 d’abril i, si aquest no fos hàbil, fins a

l’immediat hàbil següent.



33. Quan la informació pública sol·licitada contengui dades personals que revelin la 
ideologia, l’afiliació sindical, la religió o les creences, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa:
a) Que es pot autoritzar l’accés amb el consentiment exprés o tàcit de l’afectat .
b) Que no es pot autoritzar l’accés.
c) Que es pot autoritzar l’accés amb el consentiment exprés i per escrit de l’afectat.
d) Que s’ha d’autoritzar l’accés amb el consentiment exprés, escrit o verbal, de la persona 

interessada.

34. En quin dels supòsits següents es pot utilitzar el procediment negociat sense publicitat?
a) Quan les obres, els subministraments o els serveis sol puguin ser encomanats a un 

empresari determinat, perquè no hi ha competència per raons tècniques, o perquè és 
procedent la protecció de drets exclusius, inclosos els drets de propietat intel·lectual i 
industrial.

b) Quan per donar satisfacció a les necessitats de l’òrgan de contractació resulti 
imprescindible que la prestació, tal com es troba disponible al mercat, sigui objecte d’un 
treball previ de disseny o d’adaptació per part dels licitadors.

c) Quan el contracte no pugui adjudicar-se sense negociacions prèvies a causa de 
circumstàncies específiques vinculades a la naturalesa, la complexitat o la configuració 
jurídica o financera de la prestació que constitueixi el seu objecte, o pels riscs inherents a 
aquesta.

d) Quan la prestació objecte del contracte inclogui un projecte o solucions innovadores.

35. Senyalau la resposta incorrecta. Segons la Constitució, en relació amb la moció de 
censura:
a) Ha de ser constructiva.
b) Ha de ser proposada, almenys, per la cinquena part dels diputats. 
c) Si és adoptada, el Govern ha de presentar la seva dimissió al rei.
d) Per ser adoptada, exigeix majoria absoluta del Congrés.

36. Senyalau la resposta incorrecta. D’acord amb l’article149.3 de la Constitució espanyola:
a) Les matèries no atribuïdes expressament a l’Estat per la Constitució podran correspondre a

les comunitats autònomes, en virtut dels seus respectius estatuts.
b) La competència sobre les matèries que no s’hagin assumit pels estatuts d’autonomia 

correspondrà a l’Estat.
c) Les normes de l’Estat prevaldran, en cas de conflicte, sobre les de les comunitats 

autònomes en tot el que no estigui atribuït a l’exclusiva competència d’aquestes.
d) El dret de les comunitats autònomes serà, en tot cas, supletori del dret de l’Estat.

37. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, com a regla general, els informes:
a) Són preceptius i vinculants.
b) Són facultatius i no vinculants.
c) Són facultatius i vinculants.
d) Són preceptius i no vinculants.



38. Si una persona interessada recusa el director general de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears competent per resoldre una convocatòria de subvencions perquè hi ha una 
neboda seva entre les persones sol·licitants, en el cas que es rebutjàs aquesta petició de 
recusació mitjançant una resolució administrativa:
a) La resolució de l’adjudicació de les subvencions seria immediatament invàlida perquè seria 

contrària al dret.
b) No es podria recórrer contra la resolució administrativa que rebutja la recusació, sense 

perjudici de la possibilitat d’al·legar la recusació quan s’interposi el recurs que sigui 
procedent contra l’acte que posi fi al procediment.

c) Es podria recórrer contra la resolució administrativa que rebutja la recusació davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

d) No es podria recórrer ni contra el rebuig de la recusació ni contra la resolució que 
adjudiqui les subvencions.

39. Si la presentació d’una autoliquidació o declaració s’efectua una vegada transcorreguts 
dotze mesos des del terme del termini establert per a la presentació:
a) El recàrrec serà del 20 per cent i exclourà les sancions que haguessin pogut exigir-se, així 

com els interessos de demora, excepte aquells que correspongui exigir per presentació 
extemporània.

b) El recàrrec serà del 15 per cent i exclourà les sancions que haguessin pogut exigir-se, però 
no els interessos de demora pel període transcorregut des de l’endemà al final dels dotze 
mesos.

c) El recàrrec serà del 25 per cent i exclourà les sancions que haguessin pogut exigir-se, així 
com els interessos de demora, excepte aquells que correspongui exigir per presentació 
extemporània.

d) El recàrrec serà del 20 per cent i exclourà les sancions que haguessin pogut exigir-se, però 
no els interessos de demora pel període transcorregut des de l’endemà al final dels dotze 
mesos.

40. Els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears estan subjectes al control intern:
a) Mitjançant la funció interventora a través de la fiscalització prèvia.
b) Mitjançant el control financer, principalment mitjançant tècniques d’auditoria.
c) Mitjançant la funció interventora mitjançant tècniques d’auditories.
d) Mitjançant el control financer mitjançant la fiscalització prèvia.

41. D’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, indicau el termini per interposar un recurs contenciós administratiu 
contra un acte presumpte:
a) Tres mesos.
b) Un mes.
c) Dos mesos.
d) Sis mesos.



42. En relació amb la interposició del recurs d’empara, no és cert:
a) Que els drets i llibertats reconeguts en els articles 14 a 29 de la Constitució seran 

susceptibles d’empara constitucional.
b) Que la interposició del recurs d’empara suspendrà els efectes de l’acte o sentència 

impugnats.
c) Que pot interposar el recurs d’empara, tota persona natural o jurídica que invoqui un 

interès legítim, així com el Defensor del Poble i el Ministeri Fiscal.
d) Que el recurs d’empara constitucional protegeix davant les violacions dels drets i llibertats 

reconeguts en els articles 14 a 29 de la Constitució, originades per les disposicions, els 
actes jurídics, les omissions o la simple via de fet dels poders públics de l’Estat.

43. Senyalau la resposta incorrecta. En relació amb les objeccions que formula la Intervenció 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
a) En el cas d’expedients de modificació de crèdit, si l’objecció afecta l’autorització o la 

disposició de despeses, el reconeixement d’obligacions o l’ordenació de pagaments, se 
suspèn la tramitació de l’expedient, fins que s’esmeni o es resolgui l’objecció.

b) L’òrgan interventor pot formular les observacions complementàries que consideri 
convenients, les quals poden tenir efectes suspensius en la tramitació dels expedients.

c) Quan l’òrgan a què es dirigeixin les objeccions les accepti, esmenarà les deficiències que 
hagi observat la Intervenció i remetrà novament l’expedient a l’òrgan interventor.

d) En els casos en què l’objecció hagi estat formulada per una intervenció delegada o adjunta,
correspondrà a l’interventor general conèixer la discrepància.

44. La incorporació de crèdit:
a) No és una modificació de crèdit.
b) És una modificació de crèdit consistent a incrementar-lo com a conseqüència de la 

realització de determinats ingressos no prevists o superiors als prevists en el pressupost 
inicial.

c) És una modificació de crèdit consistent en el fet d’incorporar als crèdits de l’estat de 
despeses del pressupost corrent els romanents de crèdit de l’exercici anterior indicats en la
Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

d) És una modificació de crèdit consistent a alterar o desglossar els crèdits aprovats als 
pressuposts, per efectuar la correcta imputació comptable dels ingressos o les despeses.

45. Segons l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les 
institucions pròpies de la Comunitat Autònoma han de promoure com un dels principis 
rectors de la política social i econòmica:
a) La sobirania.
b) El desenvolupament sostenible encaminat a la plena ocupació. 
c) La llibertat ideològica.
d) Els elements identitaris de la nació comuna balear.



46. Tal com estableix l’article 16 del Tractat de la Unió Europea i respecte de la composició del
Consell, aquest:
a) Estarà compost pels representants permanents dels Estats membre davant la Unió 

Europea, facultats per comprometre el govern de l’Estat membre que representen i per 
exercir el dret de vot. 

b) Estarà compost pels caps d’Estat o de Govern dels Estats membre, així com pel seu 
president i pel president de la Comissió. Participarà en els seus treballs l’alt representant 
de la Unió per a Afers exteriors i Política de Seguretat.

c) Estarà compost per un representant de cada Estat membre, de rang ministerial, el 
president de la Comissió Europea i l’alt representant de la Unió per a Afers exteriors i 
Política de Seguretat. 

d) Estarà compost per un representant de cada Estat membre, de rang ministerial, facultat 
per comprometre el Govern de l’Estat membre que representa i per exercir el dret de vot.

47. Quins són dos dels principis pels quals es regeixen les relacions interadministratives 
segons l’article 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic?
a) Principis de col·laboració i cooperació.
b) Principis de jerarquia i objectivitat.
c) Principis de lleialtat institucional i no ingerència.
d) Principis d’eficàcia i economia.

48. Una vegada indemnitzats els particulars pels danys i perjudicis soferts, l’administració 
corresponent pot exigir a les seves autoritats i altre personal al seu servei la 
responsabilitat en la qual haguessin incorregut per dol, o culpa o negligència greus, amb 
instrucció prèvia del procediment corresponent?
a) Sí, i posa fi a la via administrativa.
b) Sí, i tal acte administratiu causa estat, excepte irresponsabilitat basada en criteris objectius.
c) No, excepte irresponsabilitat basada en criteris objectius i amb els requisits enunciats en la

llei.
d) Sí, d’ofici en via administrativa.

49. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, senyalau la resposta correcta en relació amb el tràmit 
d’audiència a la persona interessada.
a) Ha de dur-se a terme en el termini de deu dies com a màxim.
b) Ha de dur-se a terme en tot cas.
c) Ha de dur-se a terme en el termini de quinze dies com a mínim.
d) Es podrà prescindir d’aquest tràmit quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en 

compte en la resolució altres fets ni altres al•legacions i proves que els adduïts per la 
persona interessada.



50. Indicau la resposta correcta. En relació amb el dret d’un funcionari a sol•licitar una 
reducció de la jornada laboral per naixement de fills prematurs o perquè per qualsevol 
altra causa han de romandre hospitalitzats a continuació del part, que recull l’article 48 
del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic:
a) La reducció pot ser de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral i percebre les 

retribucions íntegres. 
b) Té dret a absentar-se de la feina durant un màxim de dues hores diàries i percebre les 

retribucions íntegres. 
c) No serà retribuït.
d) Estarà motivat i serà pel termini màxim d’un mes.

PREGUNTES DE RESERVA

51. Quina de les següents no és una funció de la Tresoreria General de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears?
a) Centralitzar tots els fons i els valors generats per operacions pressupostàries i 

extrapressupostàries.
b) Gestionar el deute públic.
c) Coordinar i controlar la gestió de la tresoreria del conjunt de les entitats que integren el 

sector públic autonòmic.
d) Fixar mecanismes per limitar el risc d’execució dels avals que es concedeixin.

52. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, indicau el termini per interposar un recurs contra actes 
ferms quan en dictar-los s’hagués incorregut en error de fet, que resulti dels mateixos 
documents incorporats a l’expedient: 
a) Quatre anys.
b) Tres mesos.
c) Sis mesos.
d) Tres anys.

53. D’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, indicau quina de les següents no és una causa d’inadmissió d’un recurs 
contenciós administratiu:
a) La falta de jurisdicció o la incompetència del jutjat o tribunal.
b) La falta de legitimació del recurrent.
c) Haver caducat el termini d’interposició del recurs.
d) La falta d’aportació de la còpia o el trasllat de la disposició o de l’acte exprés que es 

recorrin.



54. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, indicau quina de les següents no és una causa de suspensió 
de l’execució dels actes administratius després de la interposició d’un recurs:
a) Que l’execució pugui causar perjudicis de difícil o impossible reparació.
b) Que la impugnació es fonamenti en el fet que l’acte ha estat dictat per un òrgan 

manifestament incompetent per raó de la matèria.
c) Que la impugnació es fonamenti en el fet que l’acte té un contingut impossible.
d) Que la impugnació es fonamenti en el fet que l’acte incorri en desviació de poder.

55. D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, el termini mínim del període de prova dins de la instrucció 
d’un procediment és:
a) De deu dies.
b) De dotze dies.
c) De vint dies.
d) De trenta dies.


