
CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI
INTERÍ  PER  CREAR  UNA  BORSA  DE  FEINA  DE  TÈCNIC/A
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL PER A L’AJUNTAMENT DE MANACOR

Fase d’oposició.

Exercici  únic:  qüestionari  tipus  test  de  60  preguntes,  amb  tres  respostes
alternatives, sent només una d’elles la correcta.

1. Per reformar un Estatut d’Autonomia:

a) És necessària, en tot cas, l’aprovació per les Corts Generals, mitjançant llei
orgànica.

b) És necessari dictamen previ i vinculant del Tribunal Constitucional.
c) És necessària l’aprovació per 2/3 del Congrés dels Diputats i majoria absoluta

del Senat.

2. Conforme a l’article 164 de la Constitució, les sentències del Tribunal Constitucional:

a) Tenen el valor de cosa jutjada des del dia següent a la de la seva publicació i
no poden ser objecte de recurs.

b) Podrà  interposar-se  recurs  en  contra  conformement  amb  el  disposat  a  llei
orgànica.

c) No tenen el valor de cosa jutjada.

3.  Quina de les següents afirmacions és incorrecta?:

a) A  les  Administracions  Públiques  territorials  els  correspon  la  potestat
sancionadora i de revisió d’ofici dels seus acords.

b) A les Administracions Públiques territorials els corresponen les potestats
reglamentària i legislativa.

c) A  les  Administracions  Públiques  territorials  els  correspon  la  potestat  de
programació o planificació.

4. Les concessions demanials sobre un bé de domini públic local no poden excedir de:

a) 50 anys.
b) 75 anys.
c) 99 anys.



5.  D’acord amb la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, l’ús privatiu dels
béns d’ús públic que no requereix la implantació d’instal·lacions fixes i permanents i te
una duració superior a un any però inferior a quatre:

a) És susceptible de ser autoritzat mitjançant llicència.
b) S’exerceix lliurament d’acord amb la naturalesa del bé.
c) Està subjecte a concessió administrativa.

6.  Les  corporacions  locals  poden cedir  l’ús  gratuït  dels  seus  béns  patrimonials  per
destinar-los a fins d’utilitat pública o d’interès social a:

a) Altres Administracions públiques o entitats privades sense ànim de lucre.
b) Només  a altres  Administracions  públiques,  però no a  entitats  privades  sense

ànim de lucre.
c) No es poden cedir gratuïtament els béns patrimonials, en cap cas.

7. La potestat de recuperació possessòria d’un bé demanial d’una entitat local:

a) Es pot exercitar directament sempre que no hagi transcorregut un any des de
la usurpació. 
b) No es pot exercitar, sinó que s’haurà d’exercir la corresponent acció davant la
jurisdicció civil.
c) Es pot exercitar directament en qualsevol moment.

8. La potestat de desnonament administratiu és predicable:

a) Respecte a tot el patrimoni de les entitats locals.
b) Respecte als béns demanials de les entitats locals.
c) Respecte als béns patrimonials de les entitats locals.

9. L’alteració de la qualificació jurídica d’un bé d’una entitat local:

a) Requereix acord del Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
b) Requereix acord del Ple amb el vot favorable de la majoria simple.
c) És competència de la Presidència de la corporació.

10.  La  competència  per  acordar  l’aprovació  de  l’inventari  de  la  corporació  local  ja
format, la seva rectificació i comprovació correspon:

a) Al regidor/a de patrimoni.
b) A la Batlia.
c) Al Ple. 



11. Transcorregut el termini legalment establert sense que s’hagi notificat la resolució
d’un procediment sancionador a la persona presumptament responsable:

a) Es produeix silenci positiu i es pot imposar la sanció.
b) Es produeix silenci positiu si el procediment s’ha iniciat mitjançant denúncia i

negatiu en cas contrari.
c) Es produeix la caducitat i arxiu de les actuacions.

12.  El  document  mitjançant  el  qual  els  interessats  posen  en  coneixement  de
l’Administració Pública competent les dades rellevants per poder iniciar una activitat o
exercitar un dret, és:

a) Una instància general.
b) Una declaració responsable.
c) Una comunicació.

13. Salvat previsió expressa en contrari, els informes que s’emetin durant la tramitació
d’un procediment administratiu tenen el caràcter de:

a) Facultatiu i no vinculant.
b) Preceptiu i vinculant.
c) Facultatiu i vinculant.

14.  Els reglaments locals i les ordenances fiscals:

a) Tenen el mateix rang normatiu i un procediment d’elaboració comú.
b) Tenen el mateix rang normatiu i diferent procediment d’elaboració.
c) Tenen diferent rang normatiu i un procediment d’elaboració comú.

15.  La convocatòria de la sessió plenària on s’ha de votar una moció de censura contra
el batle es du a terme:

a) Pel candidat a batle que figura en la proposta.
b) Queda  convocada  automàticament  amb  el  registre  del  document

corresponent diligenciat pel secretari.
c) Pel batle actual.

16. L’òrgan municipal competent per a la declaració de nul·litat de ple dret i la revisió
dels actes dictats en via de gestió tributària és:

a) L’interventor.
b) El Ple.
c) El batle. 



17. L’instrument organitzatiu d’ordenació dels recursos humans en una entitat local és:

a) La relació de llocs de treball.
b) La plantilla de personal.
c) L’Acord regulador de les condicions de treball.

18. L’aprovació de l’Oferta d’ocupació pública en les entitats locals és competència de:

a) El Batle.
b) El Ple de l’Ajuntament.
c) La Comissió Informativa de Funció Pública. 

19. D’acord amb el que preveu la Llei de Funció Pública de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, la instrucció d’un procés penal:

a) No exclou la tramitació d’un procediment administratiu disciplinari, en cap cas.
b) No exclou la tramitació d’un procediment administratiu disciplinari, quan

el fonament de la sanció d’aquest darrer sigui diferent al que persegueix la
sanció penal.

c) Exclou la tramitació d’un procediment administratiu disciplinari,  en qualsevol
cas.

20. Una d’aquestes circumstàncies no és admissible per nomenar personal funcionari
interí:

a) Ocupar llocs de feina vacants que corresponen a personal funcionari mentre no
es proveeixin reglamentàriament.

b) Subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstancials d’increment de
l’activitat.

c) Desenvolupar programes temporals que responen a necessitats permanents
de l’Administració.

21. El personal laboral al servei de les entitats locals de les Illes Balears, es regeix:

a) Pel conveni col·lectiu que correspongui, per la resta de normativa laboral i
pels  preceptes  de  l’Estatut  bàsic  de  l’empleat  públic  i  de  la  legislació
autonòmica de funció pública que hi són aplicables.

b) Exclusivament per la legislació de funció pública i els preceptes d’aplicació de
la normativa de règim local.

c) Només per la legislació laboral i els convenis col·lectius que els afecti.



22. En els procediments en matèria de responsabilitat patrimonial, la manca de resolució
i notificació de la resolució expressa, suposa:

a) L’estimació de la reclamació, si han transcorregut sis mesos des del seu inici.
b) La desestimació de la reclamació, si han transcorregut tres mesos des del seu

inici.
c) La desestimació de la reclamació, si han transcorregut sis mesos des del seu

inici.

23. De conformitat amb el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques, contra la resolució d’un recurs
d’alçada:

a) No es pot interposar cap altre recurs administratiu. 
b) No es pot interposar cap altre recurs administratiu, excepte l’extraordinari

de revisió.
c) Es pot interposar el recurs potestatiu de reposició.

24.  Contra  una  liquidació  de  l’impost  sobre  l’increment  de  valor  dels  terrenys  de
naturalesa urbana hi cab interposar: 

a) Potestativament el recurs de reposició.
b) Directament el recurs contenciós administratiu.
c) El recurs de reposició previ a la via contenciosa administrativa.

25. Un grup municipal de l’oposició d’un ajuntament de les Illes Balears vol presentar
una proposta d’acord per debatre i votar-la en una sessió del Ple. En quin supòsit és
preceptiva la seva inclusió i debat en l’ordre del dia de la sessió plenària?:

a) En cap cas, és una decisió que només correspon al batle.
b) Quan es convoqui una sessió ordinària, en qualsevol cas.
c) Quan hagi de convocar-se una sessió ordinària i la proposta es presenti amb

una antelació mínima de 10 dies naturals a la data prevista per dur-se a
terme la sessió.

26. Per a l’aprovació del reglament orgànic de la corporació és necessari:

a) El vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.
b) El vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres de fet.
c) És suficient la majoria simple, previ informe favorable del Consell Consultiu.



27. Les dades del Padró municipal d’habitants es poden cedir a altres Administracions
Públiques sense consentiment previ de l’afectat:

a) En cap cas, sempre és necessari el consentiment de la persona afectada.
b) Només  quan  la  informació  sigui  precisa  per  a  l’exercici  de  les  seves

competències.
c) Sempre  que  la  informació  sigui  precisa  per  a  l’exercici  de  les  seves

competències  i  exclusivament  per  a  assumptes  en  què  la  residència  o  el
domicili siguin dades rellevants.

28.  En  tot  cas,  estan  obligades  a  relacionar-se  per  mitjans  electrònics  amb  les
Administracions Públiques:

a) Les entitats sense personalitat jurídica.
b) Les persones físiques.
c) Els representants legals de les persones físiques.

29.  Una d’aquestes afirmacions sobre els convenis és incorrecta:

a) Les Administracions Públiques poden subscriure convenis amb subjectes de dret
públic i privat.

b) No poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes.
c) Els  convenis  poden  tenir  una  duració  màxima  de  quatre  anys,  sense

possibilitat de pròrroga.

30. Tret  que normativament  es prevegi  un termini  superior,  com a regla  general,  la
vigència  dels  convenis  que  celebrin  les  Administracions  públiques  podrà ser  com a
màxim de:

a) Quatre anys de durada inicial i dos anys addicionals de pròrroga.
b) Dos anys de durada inicial i dos anys addicionals de pròrroga.
c) Quatre anys de durada inicial i quatre anys addicionals de pròrroga.

31. Quin dels següents aspectes no forma part del contingut obligatori que han de tenir
els convenis que celebrin les Administracions públiques?

a) El règim de modificació.
b) El termini de garantia.
c)  Conseqüències  aplicables  en  cas  d’incompliment  de  les  obligacions  i
compromisos assumits per cada una de les parts.



32.  En  quina  de  les  següents  matèries  un  municipi  no  podrà  exercir  competències
pròpies?

a) Protecció de la salubritat pública.
b) Defensa.
c) Transport col·lectiu urbà.

33. En un municipi de 19.000 habitants, quin dels següents serveis no és de prestació
obligatòria?

a) Biblioteca pública.
b) Tractament de residus.
c) Protecció civil. 

34. Per tal que un Ajuntament pugui exercir una competència distinta de les pròpies o de
les delegades:

a) Seran  necessaris  i  vinculants  els  informes  previs  de  l´Administració
competent per raó de la  matèria,  en el  que se senyali  la  inexistència  de
duplicitats,  i  de  l´Administració  que  tingui  atribuïda  la  tutela  financera
sobre la sostenibilitat financera de la nova competència. 

b) Seran  facultatius  i  no  vinculants  els  informes  previs  de  l´Administració
competent  per  raó  de  la  matèria,  en  el  que  se  senyali  la  inexistència  de
duplicitats, i de l´Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la
sostenibilitat financera de la nova competència. 

c) Seran  necessaris  i  no  vinculants  els  informes  previs  de  l´Administració
competent  per  raó  de  la  matèria,  en  el  que  se  senyali  la  inexistència  de
duplicitats, i de l´Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la
sostenibilitat financera de la nova competència. 

35. Les competències pròpies de les entitats locals territorials:

a) Només podran ser determinades per llei.
b) Només podran ser determinades per la Constitució.
c) Només podran ser determinades per reglament.

36. Una societat de responsabilitat limitada de capital 100% municipal:

a) És una forma de gestió directa dels serveis públics municipals.
b) És una forma de gestió indirecta dels serveis públics municipals.
c) Cap de les anteriors és correcta.



37. Per quin dels següents principis no es regirà la intervenció de les entitats locals en
l’activitat dels ciutadans:

a) Proporcionalitat amb l’objectiu que es persegueix.
b) Publicitat.
c) Necessitat.

38.  Un contracte  de serveis  a  celebrar  per un ajuntament  el  qual  tingui  per  objecte
serveis socials, estarà subjecte a regulació harmonitzada:

a) Quan el seu valor estimat sigui igual o superior a 214.000 euros. 
b) Quan el seu valor estimat sigui igual o superior a 139.000 euros.
c) Quan el seu valor estimat sigui igual o superior a 750.000 euros.

39. Les entitats locals podran contractar verbalment:

a) En el supòsit de tramitació urgent de l’expedient de contractació.
b) En el supòsit de tramitació d’emergència.
c) Les dues anteriors són correctes.

40. Un contracte de subministrament es considera contracte menor:

a) Quan el seu valor estimat sigui inferior a 18.000 euros.
b) Quan el seu valor estimat sigui igual o inferior a 15.000 euros.
c) Quan el seu valor estimat sigui inferior a 15.000 euros.

41. Com a regla general, els contractes de serveis de prestació successiva podran tenir
una durada màxima de:

a) Quatre anys, possibles pròrrogues incloses.
b) Cinc anys, més una possible pròrroga d’un any.
c) Cinc anys, possibles pròrrogues incloses.

42. En un Ajuntament d’un municipi de règim comú, la competència per exercir com a
òrgan de contractació i adjudicar un contracte d’obres el valor estimat del qual és de 7
milions d’euros però no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost correspon: 

a) A la Batlia.
b) Al Ple.
c) A la Junta de Govern. 



43. En cap cas podrà formar part de les meses de contractació d’un Ajuntament:

a) El personal eventual.
b) El personal funcionari interí.
c) El personal laboral.

44.  En  els  contractes  d’obra  no  subjectes  a  regulació  harmonitzada  que  celebri  un
Ajuntament  mitjançant  procediment  obert  i  tramitació  ordinària,  el  termini  de
presentació de proposicions per part de les empreses licitadores serà com a mínim de:

a) Vint-i-sis dies naturals.
b) Vint-i-sis dies hàbils.
c) Quinze dies hàbils.

45.  Com  a  regla  general,  per  a  la  determinació  del  valor  estimat  d’un  contracte
administratiu d’obres:

a) No es tindrà en compte l’impost sobre el valor afegit. 
b) Es tindrà en compte l’impost sobre el valor afegit.
c)  Es  tindrà  en  compte  la  meitat  de  l’import  que  correspondria  en  concepte
d’impost sobre el valor afegit.

46. La acreditació de què el beneficiari es troba al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributaries...

a) És requisit per a la concessió de la subvenció però no per al cobrament.
b) És requisit per al cobrament però no per a la concessió.
c) És requisit tant per a la concessió com per al cobrament i s’exigeix en els
mateixos termes.

47. Són subvencionables:

a) Els imposts indirectes quan no siguin susceptibles de recuperació.
b) Els imposts personals damunt la renda.
c) Els imposts indirectes quan siguin susceptibles de recuperació.

48. L’estructura orgànica dels pressuposts de les entitats locals:

a) És obligatòria.
b) És potestativa.
c) És potestativa només en el pressupost de despeses.



49. Assenyaleu quina d’aquestes afirmacions és correcta:

a)  L’aplicació  pressupostària  està  definida,  almenys,  per  la  conjunció  de  les
classificacions  per  programes i  econòmica,  a  nivell  de grups  de programes i
concepte,  respectivament,  en  els  municipis  amb  població  inferior  a  5.000
habitants.

b) En les bases de execució del pressupost es podrà establir la vinculació
dels  crèdits  per  despeses  en  els  nivells  de  desenvolupament  funcional  i
econòmic  que  l’entitat  local  consideri  necessaris  per  la  seva  adequada
gestió.

c) L’aprovació de les transferències  de crèdit  entre diferents  grups de funció
correspondrà a la batlia-presidència.

50. Assenyaleu quina d’aquestes afirmacions és correcta:

a) Constitueixen ingressos de dret privat de les entitats locals els rendiments
o productes de qualsevol naturalesa derivats del seu patrimoni, així com les
adquisicions a títol d’herència, llegat o donació.

b)  Tenen  la  consideració  d’ingressos  de  dret  privat  els  que,  per  qualsevol
concepte, procedeixin dels béns de domini públic local.

c) Les dues afirmacions anteriors són correctes.

51.   Segons  la  Llei  12/2017,  de 29 de  desembre,  d’urbanisme de les  Illes  Balears,
l’acció de restabliment de la legalitat :

a)  Mai  es  pot  iniciar  si  ha  transcorregut  el  termini  de  8  anys  des  del  total
acabament de les obres il·legals
b) No es pot iniciar si la persona que ha comés la infracció urbanística ha mort.
c) No prescriu l’acció de restabliment si l’acte afecta a béns destinats, en el
planejament urbanístic, a infraestructures públiques. 

52.  Si  el  planejament  urbanístic  municipal  no indica  termini  per  acabar  unes  obres
autoritzades, segons la Llei 12/2017:

a) El termini és de tres anys des de l’aprovació del projecte bàsic
b) El termini és de tres anys des de l’aprovació del projecte d’execució.
c)  El  termini  és  de  dos  anys  des  de  l’aprovació  del  document  que  legitimi
l’execució de les obres.



53. Segons la Llei 12/2017, queden subjectes al règim de comunicació prèvia:

a) Les obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva malgrat necessitin
de  projecte  tècnic  segons  les  previsions  de  la  Llei  38/1999,  d’ordenació  de
l’edificació.
b) Les instal·lacions senzilles malgrat afectin a l’estructura de l’edificació.
c) La instal·lació de plaques solars tèrmiques a les cobertes dels edificis. 

54. Segons la Llei 12/2017, estan excloses de la preceptiva llicència urbanística:

a) Les obres d’edificació de nova planta de l’Administració de l’Estat.
b) La ubicació de cases prefabricades.
c) Les obres de millora i manteniment de les obres públiques. 

55. Segons la Llei 12/2017:

a) Per parcel·lar uns terrenys sempre és necessària una llicència específica de
parcel·lació.
b) No és necessària la llicència de parcel·lació de terrenys si la parcel·lació
està prevista en un projecte de reparcel·lació urbanística.
c) Els terrenys rústics no poden esser segregats.

56.  Segons el Pla territorial insular de Mallorca l’autorització d’activitats industrials
existents en sòl rústic:

a) Han d’estar ubicades en sols que no tinguin la categoria de sòl rústic protegit 
b) Les autoritzacions no podran excedir de 30 anys.
c) Els edificis i instal·lacions han de tenir una antiguitat anterior a l’1 de gener
de 1956.

57. Segons la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears, s’exclouen del seu àmbit d’aplicació:

a) Els aparcaments vinculats a un edifici plurifamiliar d’habitatges.
b) Els aparcaments vinculats a un únic habitatge. 
c)  Els  edificis  d’aparcaments  que  disposin  d’infraestructures  comunes  de
l’edifici.



58. Segons la Llei 7/2013, si no hi ha ordenança municipal o reglament insular que
reguli expressament els horaris d’activitats permanents d’espectacles públics, activitats
recreatives i establiments públics, aquestes romandran tancades:

a) Entre les 24 hores i les 10 hores a les zones a l’aire lliure amb activitat
musical. 
b) Entre la 1 hora i les 10 hores a les zones a l’aire lliure amb activitat musical
des de l’1 de maig al 30 de setembre. 
c) Entre les 2 hores i les 10 hores a les zones tancades amb activitat musical.

59. Segons la Llei 7/2013, els titulars d’una nova activitat major han de fer les revisions
següents:

a)  La  primera  revisió  en  els  dos  primers  anys  comptadors  des  de  l’inici  de
l’activitat; la segona, als vuit anys i les successives, cada cinc anys.
b) La primera revisió en els tres primers anys comptadors des de l’inici de
l’activitat; la segona, als vuit anys i les successives, cada cinc anys. 
c)  La  primera  revisió  en  els  tres  primers  anys  comptadors  des  de  l’inici  de
l’activitat; la segona, als cinc anys i les successives, cada cinc anys.

60. Segons la Llei 7/2013, les infraccions tipificades en aquesta llei prescriuen:

a) Les lleus als tres mesos, les greus als dos anys i les molts greus als cinc anys.
b) Les lleus als tres mesos, les greus als dos anys i les molts greus als tres
anys.
c) Les lleus als sis mesos, les greus als dos anys i les molts greus als tres anys.


