
 

Ariany, 14 de gener de 2020. 
 
DNI DE L’OPOSITOR:                                          PUNTUACIÓ:  
 

 
CREACIÓ D’UNA BORSA D’ADMINISTRATIUS/IVES COM A PERSONAL 

FUNCIONARI INTERÍ. 
 

PROVA 1:  Qüestionari de 40 preguntes, amb quatre respostes 
alternatives i només una correcta. La resposta correcta es valorarà en un 
punt. Les preguntes no resoltes, ja sigui en blanc o perquè hi hagi més 
d’una opció marcada no es valoraran. Les preguntes amb resposta 
errònia es penalitzaran amb 0,25. Puntuació màxima 40 punts. Durada, 60 
minuts. 
 

1. Quan s’ha de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins a 
l’exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit, 
s’haurà d’incoar un expedient de: 

 
a) Transferències de crèdit. 
b) Concessió de crèdit extraordinari. ( art 177.1 LHL) 
c) Suplement de crèdit. 
d) Generació de crèdit. 

 
2. Quina de les següents afirmacions és falsa? 

 
a) L’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al President de la 

Corporació, previ informe de la Intervenció. 
b) Les entitats locals hauran de confeccionar la liquidació del seu 

pressupost abans del dia 31 de març de l’exercici següent. ( art 
191.3 LHL). 

c) Les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes el darrer dia de 
l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de 
desembre configuraran el romanent de tresoreria de l’entitat local. 

d) Les entitats locals han de remetre còpia de la liquidació del pressupost a 
l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma. 

 
3. Segons la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes 

Balears, quins tipus de sòl hi ha? 
 

a) Sòl urbà, urbanitzable i rústic ( art 18 Llei d’urbanisme). 
b) Sòl urbà, sòl no urbanitzable, sòl urbanitzable i sòl rústic. 
c) Sòl urbà, sòl no urbanitzable i sòl rústic. 
d) Sòl urbà, sòl no urbanitzable, sòl urbanitzable, sòl rústic general i sòl 

rústic protegit. 



 

 
4. Quin és el procediment ordinari de concessió de subvencions? 

 
a) Procediment de concessió directa per orde d’entrada. 
b) Procediment de concessió en règim de concurrència competitiva. ( 

art 22 Llei 38/2003 general de Subvencions). 
c) Procediment de concessió indirecta per orde de sol·licitud. 
d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

 
5. Indica quina de les afirmacions següents no és correcta: 

 
a) El procediment per a la concessió de subvencions s’inicia sempre d’ofici. 

( art 23.1 Llei de Subvencions). 
b) Per a l’atorgament d’una subvenció és imprescindible l’existència de 

crèdit adequat i suficient i l’aprovació de la despesa per òrgan 
competent. ( art 9.4 Llei de Subvencions). 

c) La carència o insuficiència de crèdit són causa de nul·litat de la resolució 
de concessió d’una subvenció. ( art 36.1 Llei de Subvencions) 

d) El dret de l’Administració a reconèixer o liquidar el reintegrament 
d’una subvenció prescriu als 5 anys. ( art 39 Llei de Subvencions)  

 
 

6. Són recursos de les entitats locals: ( art 2 LHL) 
 
 

a. Els tributs propis, taxes, preus públics, subvencions, multes i ingressos 
procedents  del seu patrimoni propi. 

b. El producte de les operacions de crèdit. 
c. Les participacions en els tributs de l’Estat i de les comunitats autònomes. 
d. Totes les respostes anteriors són vertaderes. 

 
 

7. Quin és el tipus de gravamen mínim de l’impost sobre béns immobles? ( 
art 72 LHL). 

 
a. 0,4 quan es tracti de béns immobles urbans i 0,3 quan es tracti de 

béns immobles rústics. 
b. 0,3 quan es tracti de béns immobles urbans i 0,4 quan es tracti de béns 

immobles rústics. 
c. 0,45 quan es tracti de béns immobles urbans i 0,35 quan es tracti de 

béns immobles rústics. 
d. 0,60 quan es tracti de béns immobles urbans i 0,35 quan es tracti de 

béns immobles rústics. 
 



 

8. Quants de magistrats composen el Tribunal Constitucional?  ( art 159.1 
CE). 

 
a. 24 
b. 12 
c. 14 
d. 16 

 
 

9. On venen definides les competències que poden assumir les comunitats 
autònomes? 

 
a. En els respectius Estatuts d’Autonomia. 
b. En una llei orgànica posterior a l’aprovació del respectiu estatut 

d’autonomia. 
c. En l’art 148 de la Constitució Espanyola del 1978. 
d. En l’art 149 de la Constitució Espanyola del 1978. 

 
 

10. Quines de les següents competències poden ser assumides per les 
comunitats autònomes? ( arts 148 i 149 CE78) 

 
 

a. Immigració, emigració i estrangeria. 
b. Assistència social, sanitat i higiene. 
c. Legislació bàsica de la Seguretat Social i ordenació del territori. 
d. Totes les respostes anteriors són incorrectes. 

 
 

11. Quan parlam del deure d’actuar amb la resta de les administracions 
públiques per aconseguir fins comuns, estam parlant de: ( art 140 Llei 
40/2015 de Règim jurídic del sector públic) 

 
 

a. Deure de col·laboració. 
b. Deure de cooperació. 
c. Lleialtat institucional. 
d. Deure de coordinació. 

 
 

12. Què són les Conferències de Presidents, Conferències Sectorials i 
Grups de Treball? ( arts 146-152 Llei 40/2015 de Règim jurídic del 
sector públic) 

 
 



 

 
a. Tècniques orgàniques de cooperació. 
b. Tècniques orgàniques de col·laboració. 
c. Tècniques orgàniques de coordinació. 
d. Cap de les respostes anteriors és correcta. 

 
 

13. Per fer efectiva la responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal 
al servei de les administracions públiques: ( art 36 Llei 40/2015) 

 
 

a. Els particulars la podran exigir directament a les autoritats i personal al 
servei de les administracions públiques si hi ha dolo, culpa o negligència 
greu. 

b. Els particulars la podran exigir directament a les autoritats i personal al 
servei de les administracions públiques només si hi ha culpa o 
negligència greu. 

c. Si hi ha dolo, prèviament a l’exigència de la responsabilitat patrimonial, 
s’ha d’instar la via penal. 

d. Els particulars exigiran directament a l’Administració pública 
corresponent les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats 
per les autoritats i personal al seu servei. 

 
 

14. On ve reconeguda la potestat sancionadora de les entitats locals? ( art 
25 de la Llei 40/2015) 

 
 

a. En el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases del Règim local. 
b. En el títol I de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector 

Públic. 
c. En el títol II del RDL 2/2004, de 5 de març d’Hisendes Locals. 
d. En el Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

 
 

15.  Si no hi ha previsió legal distinta, les multes per infraccions de les 
ordenances locals considerades lleus, quina de les següents quanties 
hauran de respectar? ( art 141 LBRL) 

 
 

a. Fins a 3000 Euros. 
b. Fins a 1500 Euros. 
c. Fins a 1000 Euros. 
d. Fins a 750 Euros. 

 



 

 
16. Quins dels següents “ principis generals” hauran de respectar en les 

seves relacions i actuacions les administracions públiques? ( art 3 Llei 
40/2015) 

 
 

a. Cooperació, col·laboració i coordinació entre les administracions 
públiques. 

b. Racionalització i agilitat dels procediments administratius. 
c. Bona fe. 
d. Totes les respostes anteriors són correctes. 

 
 

17. Quins són els contractes d’obres subjectes a regulació harmonitzada? ( 
art 20 LCSP) 

 
 

a. Els qui el seu valor estimat sigui igual o superior a 750.000 €. 
b. Els que el seu valor estimat sigui igual o superior a 3,000.000 €. 
c. Els que el seu valor estimat sigui igual o superior a 5,548.000 €. 
d. Els que el seu valor estimat sigui igual o superior a 10,000.000 €. 

 
 

18.  Quin règim jurídic és aplicable als contractes del sector públic? ( art 24 
LCSP) 

 
 

a. Només un règim jurídic de dret administratiu. 
b. Només un règim jurídic de dret privat. 
c. Un règim jurídic de dret administratiu o de dret privat. 
d. Un règim jurídic mixte. 

 
 

19.  Quan es consideren menors els contractes d’obres? ( art 118 LCSP) 
 
 

a. Quan tenen un valor estimat inferior a 18.000 €. 
b. Quan tenen un valor estimat inferior a 30.000 €. 
c. Quan tenen un valor estimat inferior a 40.000 €. 
d. Quan tenen un valor estimat inferior a 60.000 €. 

 
 

20.  Quin valor estimat ha de tenir un contracte de subministrament o serveis 
per poder ser aplicat el procediment obert simplificat de l’art 159 de la 
LCSP? ( art 159 LCSP) 



 

 
a. Un valor estimat igual o inferior a 100.000 €. 
b. Un valor estimat igual o inferior a 1,000.000 €. 
c. Un valor estimat igual o inferior a 2,000.000 €. 
d. Un valor estimat igual o inferior a 3,000.000 € 

 
 

21.  En el cas d’un contracte d’obres de valor estimat inferior a 80.000 €: ( 
art 159.6 LCSP) 

 
 

a. Els licitadors només han d’acreditar la solvència econòmica. 
b. No es requerirà la constitució de garantia definitiva. 
c. No és necessari fer l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 
d. Totes les respostes anteriors són correctes. 

  
 

22.  Qui exerceix, d’acord amb la Constitució i les Lleis, la potestat 
reglamentària a nivell estatal? ( art 97 CE) 

 
 

a. El Govern. 
b. El Congrés dels Diputats. 
c. Les Comissions Permanents. 
d. La Diputació Permanent. 

 
 

23.  Quina és la cambra de representació territorial? ( art 69 CE) 
 
 

a. El Congrés dels Diputats. 
b. El Senat. 
c. Les Assemblees Legislatives de les comunitats autònomes. 
d. Les Corts Generals 

 
 

24.  Quan parlam de disposicions normatives amb força de llei, estam 
parlant de: ( arts 82 a 86 CE) 

 
 

a. Lleis de bases. 
b. Lleis marc. 
c. Lleis de Comissió i lleis Bàsiques. 
d. Decrets llei i decrets legislatius. 

 



 

25. Quan el Govern podrà dictar Decrets- Llei? ( art 86 CE) 
 
 

a. En cas d’extraordinària i urgent necessitat. 
b. En cas de delegació legislativa per part del Congrés. 
c. Sempre. 
d. Mai 

 
 

26.  Una vegada aprovades inicialment, quin termini han d’estar exposades 
al públic les ordenances? ( art 49 LBRL) 

 
a. 15 dies 
b. 20 dies 
c. 30 dies 
d. 23 dies 

 
 

27. Les entitats locals, poden acordar la supressió d’un tribut mitjançant: 
 

a. Ordenança. 
b. Reglament. 
c. Ban. 
d. Les entitats locals no tenen aquesta potestat. 

 
 

28.  Respecte a la notificació de l’acte administratiu: ( art 40 Llei 39/2015) 
 
 

a. Tota notificació haurà de ser cursada dins el termini de 20 dies a partir 
de la data en què l’acte hagi estat dictat. 

b. Ha de fer referència a la resolució. 
c. Ha d’indicar si posa fi o no a la via administrativa i expressar els 

recursos que procedeixin. 
d. Totes les respostes anteriors són correctes. 

 
 

29.  Quins dels següents drets tenen en les seves relacions amb les 
administracions públiques, les persones que tenen capacitat d’obrar 
davant elles? ( art 13 Llei 39/2015) 

 
a. A comunicar-se amb les administracions públiques a través d’un punt 

d’Accés General electrònic de l’Administració. 
b. A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb 

les administracions públiques. 



 

c. A l’accés a la informació pública, arxius i registres. 
d. Totes les respostes anteriors són correctes. 

 
 

30. Qui estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les 
administracions públiques? ( art 14 Llei 39/2015) 

 
a. Les persones jurídiques. 
b. Els empleats de les administracions públiques per a qualsevol tràmit. 
c. Ningú està obligat a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les 

administracions públiques. 
d. Tothom està obligat a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb 

les administracions públiques des de l’entrada en vigor de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú. 

 
 

31.  Quines de les següents funcions està reservada a funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional? ( art 92 bis 
LRBRL) 

 
a. La de secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament 

legal preceptiu. 
b. El control i la fiscalització externa de la gestió econòmica – financera i 

pressupostària. 
c. Elaborar els informes jurídics en els expedients d’obra major. 
d. Totes les respostes anteriors són correctes. 

 
 

32. Com es classifiquen els empleats públics? ( art 8 RDL 5/2015 Estatut 
Bàsic de l’empleat públic) 

 
a. Funcionaris de carrera i personal laboral. 
b. Funcionaris de carrera, personal laboral i personal eventual. 
c. Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral 

indefinit o temporal i personal eventual. 
d. Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral indefinit o 

temporal i personal directiu. 
 
 

33.  Un acte administratiu que incorr en desviació de poder: ( arts 48 i 52 
Llei 39/2015) 

 
a. És nul de ple dret. 
b. Es pot aplicar la conversió d’actes viciats. 
c. És convalidable. 



 

d. No te mai eficàcia. 
 
 

34. Quin és el termini màxim que disposen les administracions públiques per 
resoldre quan una norma reguladora d’un procediment no l’estableixi? ( 
art 21 Llei 39/2015) 

 
a. Un mes. 
b. Dos mesos. 
c. Tres mesos. 
d. Sis mesos. 

 
 

35.  Marca l’opció correcta: ( art 25 Llei 39/2015) 
 

a. En el cas de procediments iniciats  d’ofici dels quals es pugui derivar el 
reconeixement o, si escau, la constitució de drets, els interessats que 
hagin comparegut poden entendre estimades les seves pretensions per 
silenci administratiu. 

b. En els procediments iniciats d’ofici  en què l’Administració exerceixi 
potestats sancionadores, els interessats que hagin comparegut poden 
entendre desestimades les seves pretensions per silenci administratiu. 

c. En els procediments iniciats d’ofici en els supòsits en què el procediment 
s’hagi paralitzat per causa imputable a l’interessat, no s’interromp el 
còmput del termini per resoldre. 

d. En els procediments iniciats d’ofici, el venciment del termini màxim 
establert sense que s’hagi dictat ni notificat cap resolució, no 
eximeix l’Administració de complir l’obligació legal de resoldre.  

 
36.  En els casos que s’hagi estimat una pretensió per silenci administratiu, 

com ha de ser la resolució expressa posterior? ( art 24 Llei 39/2015) 
 

a. Només es pot dictar en cas de ser confirmatòria d’aquella 
pretensió. 

b. En aquest cas, i atès que la pretensió ja ha estat estimada, no és 
necessari que es dicti resolució expressa. 

c. Es pot dictar sense cap vinculació al sentit del silenci. 
d. Només es pot dictar en cas de ser confirmatòria d’aquella pretensió, amb 

l’excepció que es tracti de l’exercici del dret de petició. 
 
 

37.  Quins dels següents actes han de ser motivats? ( art 35 Llei 39/2015) 
 

a. Tots els actes administratius han de ser motivats. 
b. Els actes que rebutgin proves proposades pels interessats. 



 

c. Els actes administratiu de tràmit. 
d. Totes les respostes anteriors són correctes. 

 
38.  A partir de quin moment es presumeixen vàlids i produeixen efectes els 

actes administratius? ( art 39 Llei 39/2015). 
 

a. Des de la data en què es notifiquen. 
b. Des de la data en què adquireixen el caràcter de ferms. 
c. Des del moment en què es dicten. 
d. Des del moment en què tenen sortida de l’administració. 

 
 

39.  Per quina de les següent causes es pot resoldre un contracte 
administratiu? ( art 211 LCSP) 

 
a. Pel compliment del contracte. 
b. Per la demora en el compliment dels terminis per part del 

contractista. 
c. Per decisió unilateral de l’Administració. 
d. Per decisió unilateral del contractista 

 
 

40.  Quan els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les 
administracions públiques? ( art 32 Llei 40/2015) 

 
a. Quan hagin sofert una lesió en un bé o dret , i sempre que sigui pel 

funcionament normal dels serveis públics, amb l’excepció dels casos de 
força major. 

b. Quan hagin sofert una lesió en un bé o dret, i sempre que sigui pel 
funcionament anormal dels serveis públics, amb l’excepció dels casos de 
força major. 

c. Quan hagin sofert una lesió en un bé o dret, i sempre que sigui pel 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, amb 
l’excepció dels casos de força major o de danys que el particular no 
te el deure de suportar.  

d. Quan el particular pugui demostrar que ha sofert un dany, amb 
l’excepció dels casos de força major. 


