PROVA TIPUS TEST D’AVALUACIÓ DE CONEIXEMENTS (MÀXIM 35 PUNTS)
PROCÉS DE SELECCIÓ TÈCNIC ADMINISTRATIU-SG GEIBSAU

CODI: ..............
Informació important:
Cada pregunta té quatre alternatives, de la qual només una és la correcta.
Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part d’una resposta correcta i
les respostes en blanc no restaran puntuació.
35 preguntes
Temps de realització: 60 minuts.

1. Senyaleu la resposta correcta:
a) El personal al servei dels ens del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears pot ser únicament personal laboral.
b) El personal de GEIBSAU pot participar en l’exercici de potestats
administratives en la prestació del servei d’emergències.
c) El personal de GEIBSAU no pot participar ni tampoc exercir potestats
administratives.
d) El personal de GEIBSAU no pot exercir potestats administratives però sí
participar en el seu exercici.
2. Senyaleu la resposta correcta d’acord amb la Llei 7/2010, de 21 de juliol.
a) GEIBSAU es regeix únicament per l’ordenament jurídic privat i per la Llei
7/2010, de 21 de juliol.
b) GEIBSAU es regeix, en general, per la normativa de Dret públic i en alguns
casos per l’ordenament jurídic privat
c) GEIBSAU es regeix, en general, per l’ordenament jurídic privat i la resta de
normativa de Dret Públic que li sigui d’aplicació incloent-hi la Llei 7/2010.
d) GEIBSAU es regeix, en general, per l’ordenament jurídic privat i la resta de
normativa de Dret Públic que li sigui d’aplicació incloent-hi la Llei 7/2010,
excepte el règim pressupostari i de control.
3. Senyaleu la resposta incorrecta, integren el sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma:
a) Els organismes autònoms i entitats públiques empresarials autonòmiques.
b) Els organismes autònoms i entitats públiques empresarials autonòmiques,
les societats mercantils públiques, les fundacions, exclosos els consorcis.
c) Els organismes autònoms i entitats públiques empresarials autonòmiques,
les societats mercantils públiques, les fundacions i els consorcis.
d) Les societats mercantils i fundacions.
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4. D’acord amb la Llei 1/2019 del Govern de les Illes Balears, senyaleu la resposta
incorrecta:
a) Els consellers són membres del Govern i titulars de la conselleria que
tinguin assignada.
b) Per ser conseller es requereix tenir nacionalitat espanyola o d’un altre estat
de la Unió Europea.
c) El consellers reben el tractament de senyor o senyora.
d) Pot haver-hi consellers sense cartera
5. Senyaleu la resposta incorrecta relativa als òrgans directius.
a) Els directors generals són nomenats i separats per decret del govern a
proposta del president.
b) Cada conselleria ha de comptar amb un secretari general.
c) Els titulars dels òrgans directius són nomenats lliurement pel Govern
atenent a criteris de competència professional i d’experiència.
d) El secretari general té l’atribució de gestionar, sota la direcció del
conseller, els recursos humans de la conselleria.
6. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva en,
senyaleu la resposta incorrecta.
a)
b)
c)
d)

Tractament especial de zones de muntanya.
Servei meteorològic de la Comunitat Autònoma.
Normes addicionals de protecció del medi ambient.
Mitjans de comunicació social

7. En relació a la matèria d’ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears , senyaleu la resposta incorrecta.
a) La competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de
l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i
especialitats.
b) En matèria d’ensenyament no universitari, la competència exclusiva en la
creació, l’organització el règim de centres públics.
c) En matèria d’ensenyament no universitari la competència de
desenvolupament legislatiu sobre l’expedició i homologació dels títols
acadèmics i professionals estatals.
d) En matèria d’ensenyament universitari la competència exclusiva en el
finançament propi.
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8. La comunitat autònoma té competència exclusiva en matèria...
a)
b)
c)
d)

D’estatut dels funcionaris de l’Administració de la CAIB.
D’organització, règim i funcionament de les seves institucions pròpies.
De règim jurídic i sistema de responsabilitat de l’Administració de la CAIB.
De normes processals derivades de les peculiaritats del dret substantiu
de les Illes Balears.

9. Segons la constitució, el govern i l’administració dels municipis correspon a:
a)
b)
c)
d)

Als propis veïns.
Al batlle i al tinent de batlle.
A la Junta de Govern.
Als ajuntaments respectius.

10. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears articula la seva organització
territorial en:
a) Illes i municipis
b) Consells insulars i ajuntaments
c) Les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i cabrera i les illes
menors adjacents.
d) Parlament, Govern, president de la Comunitat Autònoma i consells
insulars.
11. Indiqueu la resposta incorrecta: pel que fa al Govern de les Illes Balears...
a) El Govern és l’òrgan col·legiat que exerceix funcions executives i
administratives i dirigeix la política general.
b) El Govern reunit per a l’exercici de les seves funcions constitueix el
Consell de Govern.
c) El Govern és format pel president, el vicepresident, si s’escau, i els
consellers.
d) Una llei del Parlament, aprovada per majoria de dos terços, ha d’establir
l’organització, les atribucions i l’estatut personal de cada un dels
components del Govern.
12. En relació als ens del sector públic instrumental:
a) Han de disposar d’una gerència, o òrgan unipersonal equivalent, per a la
direcció, l’administració i la gestió ordinària de l’ens
b) Han de disposar d’una gerència, òrgan unipersonal equivalent, per a la
direcció de l’ens.
c) Podran disposar d’una gerència o òrgan unipersonal equivalent.
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d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.
13. Senyaleu la resposta correcta: d’acord amb la Llei de 7/2010, del sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.....
a) Correspon al Consell de govern el nomenament i el cessament de les
persones titulars de la gerència.
b) Als titulars de la gerència i d’altres òrgans de direcció de l’ens els és
aplicable
parcialment
la
normativa
reguladora
del
règim
d’incompatibilitats dels membres del Govern.
c) En tot cas, el nomenament o la contractació i el cessament de qualsevol
òrgan unipersonals de direcció, quan no correspongui al Consell de
Govern, s’ha de comunicar a aquest òrgan.
d) En tot cas, el nomenament o la contractació i el cessament de qualsevol
òrgan unipersonals de direcció s’ha de publicar al BOIB.
14. Els Recursos econòmics dels ens instrumentals els conformen, senyaleu la
resposta incorrecta.
a)
b)
c)
d)

Els béns i drets del seu patrimoni.
Els ingressos ordinaris i extraordinaris.
L’endeutament a curt termini.
L’endeutament, exclòs l’endeutament a llarg termini.

15. Els ens públics instrumentals de la Comunitat Autònoma estan sotmesos al
control d’eficiència i eficàcia..., senyaleu la resposta correcta:
a)
b)
c)
d)

Per part de la conselleria d’adscripció.
Únicament per Intervenció General de la CAIB.
Únicament, pel seu màxim òrgan col·legiat de direcció.
Totes les respostes anteriors són falses.

16. Per la determinació de les normes que regiran l’adjudicació dels contractes
mixts, quan un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més
contractes d’obres, subministraments o serveis s’atendrà a:
a)
b)
c)
d)

El caràcter de la prestació que triï l’adjudicatari.
El caràcter de la prestació principal.
El caràcter de la prestació que triï l’adjudicador.
El caràcter de la prestació secundària.
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17. Són contractes de subministraments els que tenen per objecte:
a) L’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament sense opció de
compra, de productes o béns immobles.
b) L’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament sense opció de
compra, de productes o béns mobles.
c) L’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament, amb o sense opció
de compra, de productes o béns immobles.
d) L’adquisició, l’arrendament financer, o l’arrendament, amb o sense opció
de compra, de productes o béns mobles.
18. En relació amb la Llei 9/2017, de contractes del sector públic indiqueu l’opció
correcta:
a) Les entitats del sector públic no podran, en cap cas, realitzar contractes
verbals.
b) L’òrgan de contractació té la facultat d’incloure en el document contractual
noves clàusules no previstes en els Plecs.
c) Forma part del contingut mínim del contracte: la identificació de les parts.
d) Els efectes i extinció dels contractes celebrats per l’Administració Pública
es regirà pel dret privat.
19. Per tal de promoure i garantir la participació ciutadana, l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (senyaleu l’opció correcta):
a) Ha de treballar per implantar progressivament l’ús de les noves
tecnologies en l’accés a arxius i registres.
b) Ha de promoure el diàleg social com a factor de cohesió social i de
progrés econòmic i el foment de l’associacionisme, del voluntariat i de la
participació social.
c) Ha de fer públiques en la pàgina web de l’administració, en un apartat
específic, les condicions d’accés al conjunt d’arxius i registres.
d) Ha de permetre a la ciutadania presentar per mitjans electrònics les
seves sol·licituds, escrits i comunicacions.
20. 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)
b)
c)
d)

El secret professional.
La protecció del patrimoni històric.
El bon funcionament dels serveis públics.
El deure de sigil dels empleats públics.
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21. Senyaleu la resposta correcta en relació als 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 tinguin 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.
22. En relació amb la informació pública regulada en la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
senyaleu l’opció incorrecta:
a) Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública, en els
termes prevists en l’article 105.b) de la Constitució Espanyola.
b) El dret d’accés a la informació pública pot ser limitat quan suposi un
perjudici a la política econòmica i monetària.
c) La sol·licitud per iniciar el procediment d’accés a la informació pública ha
d’anar dirigida a l’òrgan superior de qui depèn l’òrgan administratiu o
entitat que posseeix la informació.
d) Serà causa d’inadmissió a tràmit les sol·licituds d’informació pública que
es refereixin a informació que es trobi en curs d’elaboració o de
publicació general.
23. En relació amb el Decret 95/2004, de constitució de GEIBSAU, senyaleu l’opció
incorrecta:
a) Forma part del seu objecte social, entre d’altres: Planificar i situar els
riscs, com a activitat destinada a l’anàlisi objectiva dels riscs i a la
localització d’aquests riscs en el territori.
b) GEIBSAU, com a societat mercantil pública, es regirà pel dret públic.
c) El règim de contractació de GEIBSAU és el que es preveu en la legislació
de contractes del sector públic.
d) GEIBSAU té el caràcter de mitjà propi de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
24. En relació amb la Llei de contractes del sector públic, es considera que formen
part del sector públic:
a) Els fons sense personalitat jurídica.
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b) Les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
c) Les Entitats Públiques Empresarials a les que fa referència la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
d) Totes són correctes.
25. Els contractes dels poders adjudicadors que no tinguin la condició
d’Administració Pública:
a) No estan regulats en la Llei de contractes del sector públic.
b) Es regulen en el Títol I del Llibre Tercer de la Llei 9/2017 de contractes del
sector públic.
c) Es regulen en el Títol II del Llibre Tercer de la Llei 9/2017 de contractes del
sector públic.
d) Es regulen en el Títol II del Llibre Primer de la Llei 9/2017 de contractes del
sector públic.
26. Són drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de la Llei Orgànica
3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:
a)
b)
c)
d)

El dret d’accés.
El dret de supressió.
El dret de portabilitat.
Totes les anteriors són correctes.

27. La Llei orgànica 3/2018, té per objecte adaptar l’ordenament jurídic espanyol
al Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de
2016:
a) Relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al
tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquests.
b) Relatiu a la protecció de les persones físiques i jurídiques pel que fa al
tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades.
c) Relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i
complementant les seves disposicions.
d) Relatiu a la protecció persones físiques i jurídiques pel que fa al
tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades, i complementant les seves disposicions.
28. La informació bàsica del tractament de dades haurà de contenir, al menys:
a) La identitat del responsable del tractament i el seu representant, en el
seu cas.
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b) La finalitat del tractament.
c) La possibilitat d’exercir els drets establerts en els articles 15 a 22 del
Reglament (UE) 2016/679.
d) Totes són correctes.
29. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició o qualsevol altre que pugui
correspondre’ls en el context de la Llei Orgànica de protecció de dades, podran
ser exercitats pels titulars de la pàtria potestat en nom i representació:
a)
b)
c)
d)

Dels menors de 13 anys.
Dels menors de 14 anys.
Dels menors de 16 anys.
Dels menors de 18 anys.

30. D’acord amb l’article 31 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència de desenvolupament
legislatiu i execució:
a) En crèdit, banca i assegurances.
b) En l’estatut dels funcionaris de l’Administració de la Comunitat Autònoma
i de l’Administració local.
c) En productes farmacèutics.
d) En tercera edat.
31. Senyaleu l’opció correcta en relació amb el contracte de serveis:
a) La contractació de personal pot ser objecte del contracte de serveis.
b) Són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de
fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament.
c) Els serveis d’execució successiva i a preu unitari mai poden ser objecte
del contracte de serveis.
d) El contracte de serveis és aquell en virtut del qual un o diversos poders
adjudicadors encarreguen a títol onerós a una o diverses persones, la
gestió d’un servei.
32. La representació i defensa en judici de GEIBSAU, d’acord amb els Estatuts de
l’ens, correspon a:
a) Als advocats de la Direcció de l’Advocacia de la CAIB
b) Únicament als advocats col·legiats que designi la societat.
c) Als advocats que designi la societat o bé als advocats de la Direcció de
l’Advocacia de la CAIB, segons la matèria.
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d) Als advocats col·legiats que designi la societat, excepte que, per a casos i
àmbits concrets, el Consell de Govern o la persona titular de la conselleria
d’adscripció de la Direcció de l’Advocacia de la CAIB acordi que correspon
als advocats de l’Advocacia de la CAIB.

33. Són principis que informen la bona administració i el bon govern:
a) L’eficàcia i l’eficiència; la participació ciutadana; i la informació
administrativa.
b) La igualtat de gènere; la responsabilitat social de l’administració; la qualitat
dels serveis i millora contínua.
c) L’anticipació i celeritat; la responsabilitat i rendició de comptes; la
simplicitat i comprensió.
d) Totes són correctes.
34. El Consell d’Administració de GEIBSAU està format per, senyaleu la resposta:
a)
b)
c)
d)

Un nombre mínim de 7 membres.
Un nombre mínim de 7 membres i un màxim de 14.
No s’estableix cap límit mínim.
Totes les anteriors són incorrectes.

35. D’acord amb els Estatuts de GEIBSAU, la Junta General d’Accionistes té la
competència de... senyaleu la resposta incorrecta:
a)
b)
c)
d)

Fer el nomenament i separació d’administradors.
Censurar la gestió social.
Deliberar i adoptar acords sobre l’emissió d’obligacions.
Nomenar i destituir la directora gerent.
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