
Expedient núm: 4384/2021
Procediment: Proves  selectives  per  al  nomenament  de  funcionari  interí,  adscrit  a
l’execució  de  programa  de  caràcter  temporal,  d’un  tècnic  d’administració  general,
mitjançant concurs-oposició
_____________________________________________________________________

Data: 16/05/2022

PRIMER EXERCICI: QÜESTIONARI TIPUS TEST (10 punts màxim)

De caràcter obligatori i eliminatori 

Consistirà  a  respondre  un  qüestionari  de  cinquanta  (50)  preguntes,  més  cinc  (5)
preguntes de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és
correcta, referides al contingut del programa que figura com a Annex I. Les persones
aspirants marcaran les contestacions en el corresponent full d’examen. 

El criteri de correcció a efectes de puntuació serà el següent: es valorarà la resposta
correcta amb 0,2 punts; la incorrecta, tant si ho és per haver deixat les quatre opcions
en  blanc  com  per  haver  assenyalat  més  d’una  resposta,  no  tindrà  valoració;  i  la
pregunta amb resposta  errònia  es  penalitzarà  amb un terç  del  valor  assignat  a  la
resposta correcta (0,066).

En cas que el  tribunal  acordi  l'anul·lació d'alguna o algunes de les preguntes,  per
haver detectat d'ofici algun error manifest durant la realització de l'exercici o perquè
aquest  es  detecta  com a  conseqüència  de  les  al·legacions  que  posteriorment  es
presentin, es tendran en consideració les preguntes de reserva. Aquestes s'escolliran
segons l'ordre de prelació en què es trobin en el propi exercici. 

Aquest exercici es qualificarà de 0 a 10 punts, i seran eliminats aquells aspirants que
no obtinguin la puntuació mínima de 5 punts. 

El temps per realitzar aquest exercici serà de 100 minuts. 

_____________________________________________________________________

1.- L'article 82 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu de
les administracions públiques regula el tràmit d'audiència i estableix que:

a) Els interessats en un termini  no inferior  a deu dies ni  superior a quinze podran
al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimin pertinents. 
b)  Si  abans del  venciment del  termini  els interessats  manifesten la voluntat  de no
efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, es tindrà per realitzat
el tràmit. 



c)  Es podrà prescindir  del  tràmit  d'audiència quan no figurin en el  procediment ni
siguin tinguts en compte a la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les
adduïdes per l'interessat.
d)  Totes les respostes anteriors són correctes.

2.-  Per  assegurar  el  compliment  de  la  legislació  i  l’ordenació  urbanística
l’administració local ha d’exercir les següents potestats:

a)  Planejament urbanístic i ordenació del territori.
b)  Intervenció  preventiva  dels  actes  d’edificació  i  ús  del  sòl  i  les  de  disciplina
urbanística.
c) Les potestats per assegurar el compliment de la legislació i l’ordenació urbanística
són del Govern de les Illes Balears.
d) D’expropiació, cooperació i compensació.

3.- Una llicència urbanística és nul·la de ple dret:

a)  Quan  el  projecte  autoritzat  incompleix  mínimament  algun  dels  paràmetres
urbanístics d’aplicació.
b) Quan s’ha atorgat sense prèvia audiència a l’interessat.
c) Quan s’han atorgat sense la incorporació a l’expedient de les autoritzacions o dels
informes concurrents que són preceptius d’acord amb la normativa urbanística o la
normativa sectorial aplicable.
d)  Quan  no  s’identifica  correctament  el  tècnic  facultatiu  responsable  a  l’acte
administratiu d’atorgament de la llicència.

4.-  Efectes  de  les  notificacions  electròniques:  les  notificacions electròniques
s'entendran produïdes en el moment de l'accés al contingut de l'acte notificat, o
bé, si aquest accés no s'efectua, pel transcurs de:

a) 10 dies naturals des de la seva posada a disposició sense que s'hagi accedit a les
mateixes. 
b) 15 dies hàbils des de la seva posada a disposició sense que s'hagi accedit a les
mateixes. 
c) És requisit essencial per a la validesa de la notificació que es realitzi exclusivament
l'accés electrònic a l'acte notificat.
d) 90 dies naturals en l'Adreça Electrònica Habilitada.

5.- Una llicència d’ocupació o primera utilització:

a)  És  prèvia  a  l’obtenció  de  la  cèdula  d’habitabilitat  i  determina  quin  ús  tindrà
l’edificació.
b) Té per objecte verificar el compliment dels paràmetres urbanístics d’aplicació i les
condicions d’ús que estableix el planejament municipal.
c) Té per objecte verificar el compliment de les condicions de la llicència urbanística
prèvia i comprovar l’adequació al projecte autoritzat de les obres i instal·lacions.



d) Des de l’entrada en vigor de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les
Illes Balears substitueix a la cèdula d’habitabilitat.

6.- Una llicència urbanística s’ha de declarar caducada:

a) Si durant l’execució de les obres es modifiquen les determinacions del planejament
que estava en vigor quan es va atorgar.
b) Si  no han finalitzat i s’ha exhaurit el termini per acabar-les que constava indicat a
l’acte administratiu d’atorgament o a les seves pròrrogues.
c)  Si   no  s’han  iniciat  en  el  termini  que,  per  iniciar-les,  constava  indicat  a  l’acte
d’atorgament o en les seves pròrrogues.
d) Si s’han exhaurit els terminis indicats a l’acte administratiu d’atorgament, tant per
iniciar-les com per acabar-les, i les obres no s’han iniciat o finalitzat completament en
els indicats terminis o en les seves pròrrogues.

7.-  A les  sol·licituds  on  tingués  com a  conseqüència  que es  transferissin  al
sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic.

a) S'aplica el silenci negatiu. 
b) S'aplica el silenci positiu. 
c) No s'aplica el silenci de cap mena sent essencial resolució expressa.
d) Depèn del cas concret, s'aplicarà el silenci positiu o el negatiu.

8.- En sòl urbà i urbanitzable són indivisibles:

a) Les parcel·les determinades com a mínimes en el planejament per tal de constituir
finques independents.
b) Les parcel·les les dimensions de les quals són iguals o menors a les determinades
com  a  mínimes  pel  planejament,  excepte  si  adquireixen  els  lots  resultants
simultàniament les persones propietàries de terrenys confrontants, a fi d’agrupar-los i
formar una nova finca.
c) Les parcel·les edificables en una proporció de volum en relació amb la seva àrea
quan es construeixi el corresponent a tota la superfície o, en el cas que s’edifiqui en
proporció menor, la porció d’excés, excepte quan s’agrupin per formar una nova finca.
d)Totes són correctes.

9.- El procediment de restabliment de la legalitat urbanística i  el  procediment
sancionador, conseqüència d’una mateixa infracció urbanística:

a) S’han de tramitar sempre obligatòriament de forma conjunta.
b) Es poden tramitar conjunta o separadament sempre que en primer lloc s’iniciï  el
procediment de restabliment de la legalitat urbanística.
c) Són procediments bifàsics amb participació de dues o més administracions.
d) Són un únic procediment i es poden tramitar indistintament.



10.- Notificació. Quan l'interessat fos notificat per diferents mitjans, es prendrà
com a data de notificació: 

a) La que s'hagués produït en darrer lloc. 
b) La que s'hagués produït en primer lloc. 
c) La que s'hagués produït per mitjans electrònics.
d) La que s'hagués produït per mitjans no electrònics.

11.- Segons la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears,
l’acció per iniciar el procediment de restabliment de la legalitat per actes o usos
il·legals en terrenys classificats com a sòl rústic:

a) Prescriu als 4 anys.
b) Prescriu als 8 anys.
c) Prescriu als 15 anys.
d) No prescriu. 

12.- Segons la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears:

a)  Els  Ajuntaments  ostenten  de  forma  exclusiva  les  competències  en  matèria  de
disciplina urbanística en sòl urbà i urbanitzable.
b)  Els  Ajuntaments  ostenten  de  forma  exclusiva  les  competències  en  matèria  de
disciplina urbanística en qualsevol classe de sòl.
c)  Els  Ajuntaments  ostenten  de  forma  exclusiva  les  competències  en  matèria  de
disciplina urbanística en sòl rústic de règim general i poden delegar-les als consells
insulars en sòl rústic protegit.
d) Els Ajuntaments ja no tenen cap competència en matèria de disciplina urbanística
que passa a ésser exclusiva dels Consells Insulars en qualsevol classe de sòl.

13.- Les facultats de revisió de disposicions i actes nuls no es poden exercir
quan,  per  prescripció  d’accions,  pel  temps  transcorregut  o  per  altres
circumstàncies, el seu exercici sigui contrari a:

a) L’equitat, la seguretat jurídica, la bona fe o la transparència
b) L’eficàcia, els drets dels particulars, les lleis o l’eficiència 
c) L’equitat, la bona fe, els drets dels particulars o les lleis
d) La igualtat, els drets dels particulars, l’objectivitat o l’eficàcia



14.-  Segons la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, en el
procediment  per  a  l’atorgament  d’una  llicència  per  a  la  construcció  d’un
habitatge  unifamiliar  aïllat  en  sòl  rústic  de  règim  general  és  necessària  la
incorporació a l’expedient de:

a)  La  declaració  d’interès  general  de  la  Comissió  Insular  d’Urbanisme  o  òrgan
competent del Consell Insular que habilita l’ús de vivenda a la parcel·la.
b) L’informe favorable previ i vinculant de la Comissió  Insular d’Urbanisme o òrgan
competent del Consell Insular sobre el compliment de parcel·la mínima i aprofitament
màxim.
c) No són possibles els habitatges en sòl rústic de règim general.
d) Un informe preceptiu i vinculant de la Conselleria d’Agricultura del Govern de les
Illes Balears.

15.- La declaració d’impacte ambiental (DIA):

a) És la declaració dels impactes que fa el tècnic facultatiu a la memòria informativa
del projecte tècnic.
b)  És un  informe preceptiu i  determinant  de l’òrgan ambiental  amb el qual conclou
l’avaluació d’impacte ambiental ordinària de projectes.
c) És una declaració obligatòria en tots els plans generals d’ordenació urbana. 
d)  És un informe preceptiu i  determinant de l’òrgan ambiental  amb el  qual  conclou
l’avaluació d’impacte ambiental simplificada de plans i programes.

16.- Segons determina la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, davant tota resolució expressa o presumpta
en matèria d’accés, es podrà interposar: 

a) una reclamació davant el Consell  de Transparència i  Bon Govern, amb caràcter
potestatiu i previ a la seva impugnació en via contenciosa-administrativa. 
b)  un recurs de reposició  davant  el  mateix  òrgan que  ha  dictat  la  resolució,  amb
caràcter potestatiu i previ a la seva impugnació en via contenciosa-administrativa.
c) una reclamació davant el Consell  de Transparència i  Bon Govern, amb caràcter
preceptiu i previ a la seva impugnació en via contenciosa-administrativa. 
d) un recurs extraordinari de revisió davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució,
amb caràcter potestatiu i previ a la seva impugnació en via contenciosa-administrativa.

17.- En el procediment de declaració d’impacte ambiental, l’òrgan substantiu és:

a) L’òrgan de l’administració pública que té les competències per adoptar o aprovar un
pla o  programa,  per  autoritzar  un projecte,  o per  controlar  l’activitat  dels  projectes
subjectes a declaració responsable o comunicació prèvia.
b)  L’òrgan  encarregat  d’emetre  la  declaració  d’impacte  ambiental  o  la  declaració
ambiental estratègica del procediment ambiental.
c) En el procediment d’avaluació ambiental no hi ha òrgan substantiu, únicament òrgan
ambiental.
d) L’administració sectorial que fa els informes preceptius i vinculants.



18.-  S’ha de declarar l’estat ruïnós d’una edificació quan:

a) Quan els danys comporten la necessitat d’una autèntica reconstrucció de l’immoble
perquè no són reparables tècnicament pels mitjans normals. 
b)  Quan el  cost  de les  obres de reparació necessàries per  complir  les  condicions
mínimes de seguretat i salubritat supera el deure legal de conservació, entenent com a
tal el que superi, en el cas d’habitatges o altres de similars per a altres usos, el 50%
del cost d’una construcció de nova planta de característiques similars a l’existent, pel
que fa a la dimensió i ús.
c)  Quan es necessari  executar  obres  imprescindibles  per  assegurar  l’estabilitat  de
l’edificació i la seguretat de les persones, no autoritzables en virtut de l’ordenament
urbanístic en vigor.
d) Totes les anteriors són correctes.

19.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques determina que són anul·lables:

a) Les actuacions administratives que es realitzin fora del temps establert per a la seva
realització, en tots els casos.
b)  Els  actes de l’Administració que incorrin  en qualsevol  infracció de l’ordenament
jurídic.
c) Els actes que succeeixin a un acte anul·lable en un mateix procediment, en tots els
casos.
d) Els actes de l’Administració que tinguin un contingut impossible.

20.-   Les activitats de la Llei  7/2013,  de 26 de novembre,  de règim jurídic de
instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears que no estan subjectes
al règim d’autorització ambiental integrada es classifiquen com a:

a) Majors i menors.
b) Subjectes a llicència urbanística prèvia i subjectes a comunicació prèvia.
c) Permanents, no permanents i itinerants.
d) Molestes, perilloses i nocives. 

21.- Una edificació implantada legalment d’acord amb un planejament urbanístic
derogat o substituït està:

a) En situació de fora d’ordenació.
b) En situació inadequada.
c) En situació d’infracció urbanística sobrevinguda.
d) Cap de les anteriors.



22.-  De  conformitat  amb  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques en la convalidació d’un
acte (assenyali la resposta incorrecta):

a) L’administració pot convalidar els actes anul·lables i reparar els vicis que presentin.
b)  Si  el  vici  de  l’acte  consisteix  en  la  manca  d’alguna  autorització,  l’acte  pot  ser
convalidat mitjançant l’atorgament de l’autorització per part de l’òrgan competent.
c) L’acte de convalidació té efecte des de la seva data, llevat del disposat per a la
retroactivitat dels actes administratius. 
d) Si el vici consisteix en incompetència determinant de nul·litat, es pot convalidar per
l’òrgan superior jeràrquic del que va dictar l’acte viciat.

23.-  La  mesura  cautelar  de  suspensió  que  preveu  la  Llei  12/2017,  de  29  de
desembre,  d’urbanisme  de  les  Illes  Balears  per  actes  de  parcel·lació
urbanització,  construcció,  edificació,  instal·lació,  transformació  o  ús  del  sòl
sense títol habilitant, s’ha acordat de forma prèvia a l’inici d’un procediment de
restabliment i: 

a) Té una vigència indefinida, i està al marge del procediments de restabliment de la
legalitat.
b) Es vigent mentre duri el procediment administratiu de restabliment i, si és el cas, el
procediment contenciós-administratiu.
c) Ha de confirmar-se, modificar-se o aixecar-se en l’acte administratiu que inicií el
procediment de restabliment.
d) Només afecta a l’activitat.

24.- L’acte administratiu que incoï el procediment de restabliment de la legalitat:

a) No s’ha de notificar a ningú, atès que és un acte de tràmit.
b) S’ha de notificar únicament als interessats.
c) S’ha de notificar als interessats i també a les persones que varen denunciar els fets
constitutius de la infracció urbanística.
d) Només s’ha de col·locar un cartell visible al lloc de la infracció, no és necessària la
seva notificació. 

25.- Segons disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local,  les  entitats  locals  només podran exercir  competències distintes de les
pròpies i de les atribuïdes per delegació:

a) Quan ho acordi el Ple de l’entitat local
b) Quan es compleixin els requisits indicats a l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local



c) Quan siguin delegades per les Comunitats Autònomes, conforme estableix l’article
27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
d) Quan siguin encomanades pels Consells Insulars

26.- Segons la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, 
la valoració de les obres:

a) S’ha d’establir sempre mitjançant una comparació de valor en venda de les 
edificacions i/o construccions veïnes.
b) Mai es determinant per quantificar l’import de la sanció.
c) Sempre s’ha de calcular sumant al valor de les obres l’IVA, el benefici industrial i els 
honoraris de tècnics.
d) S’ha de fixar mitjançant un informe tècnic previ i s’ha de donar audiència a 
l’interessat.

27.- L’extracció d’àrids: 

a) Es una infracció urbanística.
b) No és una infracció urbanística.
c) No és una activitat pròpia de les Illes Balears
d) És una matèria exclusiva de la legislació ambiental.

28.- Conforme disposa la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, només es pot crear un nou municipi per segregació
d’una altre, quan el municipi de nova creació tingui una població mínima de:

a) 8.000 habitants
b) 7.000 habitants
c) 6.000 habitants
d) 5.000 habitants 

29.- Conforme disposa la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, una vegada aprovat inicialment un reglament pel ple de
l’Ajuntament, s’ha de sotmetre al tràmit d’informació pública, amb un anunci al
BOIB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant un termini de: 

a) Quinze dies
b) Trenta dies hàbils 
c) Trenta dies naturals
d) Vint dies hàbils 

30.- Les multes imposades com a conseqüència d’una infracció urbanística:

a) Se imposen amb independència de les mesures de restabliment de la legalitat.
b) Substitueixen les mesures de restabliment de la legalitat.
c) Les han de pagar els hereus en cas de defunció del responsable.



d)Tenen caràcter solidari entre totes les persones responsables.

31  .-  Conforme  disposa  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques, respecte el desistiment i
renuncia dels procediments:   

a) Tot interessat pot desistir de la seva sol·licitud o renunciar al seus drets
b) Tot interessat pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per
l’ordenament jurídic, renunciar al seus drets 
c) Tot interessat pot renunciar a la seva sol·licitud o desistir dels seus drets
d) Tot interessat pot desistir de la seva sol·licitud i, en cap cas, renunciar al seus drets 

32.-  Quina de les següents afirmacions relatives a l’obligació de restabliment de
legalitat urbanística es falsa? 

a) Les persones responsables de la infracció sempre estan obligades a reposar  la
realitat física alterada o a instar-ne la legalització.
b) L’obligació de legalitzar es transmet a terceres persones adquirents o successores
dels responsables.
c) La persona sancionada i l’obligada finalment al restabliment de la legalitat poden
ésser persones distintes.
d) Només correspon al propietari.

33.- Conforme disposa la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, l’afectació automàtica dels béns al domini públic es
produeix: 

a)  Per l’adscripció de béns patrimonials  durant  més de trenta-cinc anys a un ús o
servei públic
b) Mitjançant l’acte de mutació demanial
c) Que els béns s’adquireixen per cessió obligatòria amb la finalitat de ser destinat a
l’ús públic o a la prestació d’un servei públic  
d) Quan l’ens local adquireixi per permuta el domini d’un bé que hagi estat destinat a
un ús o un servei públic comunal 

34.-  La  consulta  pública  prevista  en  l’article  133.1  de  la  Llei  39/2015,  d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
relatiu a la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes
amb rang de llei i reglament s’ha de substanciar:

a) Una vegada publicat el text de llei o de reglament al portal web de l’Administració
competent.
b) Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o reglament a
través del portal web de l’Administració competent.
c) Durant el tràmit d’informació pública, una vegada adoptat l’acord d’aprovació inicial
del text de llei o de reglament, a la seu electrònica de l’Administració competent.



d) Quan l’Administració competent ho consideri oportú, en qualsevol moment del 
procediment, a través del seu portal web.

35.- El coneixement dels recursos contenciosos-administratius que es 
dedueixen en relació amb les disposicions generals emanades de les entitats 
locals:

a) Correspon als Jutjats del Contenciós-Administratiu
b) Correspon a les Sales del Contenciós-Administratiu de l’Audiència Autonòmica 
c) Correspon als Jutjats Centrals del Contenciós-Administratiu
d) Correspon a les Sales del Contenciós-Administratiu dels Tribunals Superiors de 
Justícia

36.-  El  termini  màxim  per  notificar  la  resolució  expressa  que  resolgui  el
procediment de restabliment és de:

a) Un any des de la data de la iniciació.
b) Dos anys des de la data de la iniciació.
c) En aquest procediment no hi ha termini.
d) Un any des de la proposta de resolució.

37.- Segons determina la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, l’exercici de la potestat sancionadora de les administracions públiques,
correspon als òrgans administratius que la tinguin expressament atribuïda per:

a) Una disposició de rang legal
b) Una disposició de rang legal o reglamentari
c) Una disposició de rang legal estatal o autonòmica 
d) Una disposició de rang reglamentari

38.-  El recurs potestatiu de reposició: 

a)  S'interposa  contra  els  actes  administratius  que  posen  fi  a  la  via  administrativa
davant el mateix òrgan que els ha dictat. 
b) S'interposa contra els actes administratius que no posen fi a la via administrativa. 
c) S'interposa contra els actes administratiu que posen fi a via administrativa davant
l'òrgan superior jeràrquic del que el va dictar. 
d) S’interposa contra qualsevol acte administratiu, amb independència que hagi o no
esgotat la via administrativa.

39.- De les relacions entre el Govern i les Corts Generals s’ocupa la Constitució 
en el seu títol:



a) VI
b) VII
c) VIII
d) Cap de les respostes és correcta

40.- Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge: 

a) Digne i adequat
b) Suficient i adequat
c) Digne i suficient
d) Suficient i econòmic

41.- El decret legislatiu no podrà afectar: 

a) A l’Ordenament de les institucions bàsiques de l’Estat, als drets, deures i llibertats
dels ciutadans regulats en el Títol I, al règim de les Comunitats Autònomes ni al dret
electoral general
b) A matèries regulades a través de directives de la Unió Europea trasposades al dret
intern
c) A matèries subjectes a Llei orgànica
d)A matèries de dret laboral

42.- La Constitució Española de 1978 consta de: 

a) Un Títol Preliminar i deu títols 
b) Un Títol Previ i deu títols 
c) Un Títol Previ i nou títols 
d) Un Títol Preliminar i nou títols 

43.- Els projectes de reforma constitucional hauran de ser aprovats: 

a) Per una majoria de tres quartes parts de cada una de les cambres 
b) Per majoria absoluta del Congrés 
c) Per una majoria de tres cinquenes parts de cada una de les cambres 
d) Per majoria absoluta de cada una de les Cambres 

44.- Els béns comunals i la resta de béns de domini públic són: 

a) Inalienables i inembargables.
 b) Imprescindibles. 
c) Inalienables, inembargables i imprescindibles. 
d) Inalienables, inembargables i imprescriptibles. 



45.- A qui correspon el nomenament i separació dels membres de la Junta de 
Govern Local? 

a) Al Batle 
b) Al Ple 
c) Als Regidors 
d) Totes les respostes són correctes

 46.- La relació de béns o drets afectats per l’expropiació s’haurà de realitzar, 
segons la Llei d’ Expropiació Forçosa 

a) Per l’Administració expropiant
b) Pel beneficiari de l’expropiació
c) Per l’òrgan competent per adoptar l’acord d’expropiació
d) Pel jutjat de primera instància competent

47.-   De  conformitat  amb  l’article  26  de  la  Llei  de  bases  de  Règim  Local,
correspon  als  municipis  de  població  superior  a  5000  habitants,  amés  dels
corresponents a  tots els municipis, prestar els següents serveis:

a) Parc públic, Biblioteca pública, mercat i tractament de residus
b) Parc públic, Biblioteca privada, mercat i tractament de residus
c) Parc privat, Biblioteca pública, mercat i tractament de residus
d) Cap de les respostes és correcta

48.- En el règim disciplinari dels funcionaris públics, les infraccions molt greus 
prescriuran: 

a) Als dos anys 
b) Als quatre anys 
c) Als sis mesos
d) Als tres anys 

49.-  Si  la  sol·licitud  d’iniciació  d’un  procediment  no  reuneix  els  requisits
legalment exigits, es requerirà a l’interessat per tal que ho esmeni en un termini
general de: 
a) 15 dies 
b) 20 dies 
c) 10 dies 
d) 8 dies 



50.-  Qui  presta  servei  en  la  condició  de  funcionari  públic  a  qualsevol
Administració  o  organisme públic  o  entitat  en el  que  estigui  destinat  i  no li
correspongui quedar en altre situació, està en situació de: 
a)Serveis especials 
b) Servei actiu 
c) Excedència forçosa
d) Cap de les respostes es correcta

RESERVA 

1. La resolució administrativa d’un procediment sancionador es executiva quan:

a)  S’hagi notificat a l'interessat. 
b) Quan no hi capi cap recurs administratiu, incloent el recurs potestatiu de reposició. 
c) Quan s’hagi publicat. 
d) Cap de les anteriors es correcte per que el actes administratius son immediatament
executius.

2.- En quin termini màxim un detingut ha de ser posat en llibertat o a disposició
de l’autoritat judicial: 

a) En 72 hores 
b) 48 hores
 c) 96 hores 
d) Cap de les respostes és correcta 

3.- Què és un acte de tràmit? 

a) El que esgota la via administrativa en via de recurs 
b) El que crea una relació jurídica 
c)  El  que no decideix  sobre el  fons de l’assumpte ni  dona lloc  a la finalització de
l’expedient sinó que prepara la resolució final 
d) El que decideix sobre el fons de l’assumpte davant el que es pot interposar recurs

4.- Davant  la falta de resolució expressa en els procediments iniciats d’ofici: 

a) En els procediments en què l’Administració exerciti potestats sancionadores o, en
general, d’intervenció, susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen,
es produirà la prescripció.



b) En els procediments en què l’Administració exerciti potestats sancionadores o, en 
general, d’intervenció, susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen, 
es produirà la caducitat 
c) En els procediments en què l’Administració exerciti potestats sancionadores o, en 
general, d’intervenció, susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen, 
es podran entendre desestimats 
d) Cap de les respostes és correcta 

5.- El dret  a la reversió neix, segons la redacció actual de l’article 54 de la Llei de
Expropiació Forçosa: 

a) Per la inactivitat absoluta de l’Administració por la inexecució de l’obra o establiment
del servei, posada de manifest pel transcurs de 5 anys
b) Per la inactivitat absoluta de l’Administració per la inexecució de l’obra o establiment
del servei posada de manifest pel transcurs de 10 anys.
c) Únicament quan es produeixi la desafectació dels béns i drets de la finalitat o servei
públic que varen motivar l’expropiació.
d) No està previst el dret a la reversió

Expedient núm.: 4384/2021
Procediment:  Proves selectives per al nomenament de funcionari interí, adscrit a l’execució de
programa  de  caràcter  temporal,  d’un  tècnic  d’administració  general,   mitjançant  concurs-
oposició



RESPOSTES PREGUNTES QÜESTIONARI PRIMER EXERCICI FASE D’OPOSICIÓ 

 1     d  11    d  21    b  31    b  41    c 

 2     b  12    a  22    d  32    d  42    a 

 3     c      13    c  23    c  33    c  43    c  

 4     a  14    b  24    c  34    b  44    d 

 5     c  15    b  25    b  35    d   45    a 

 6     d  16    a  26    d  36    a  46    b 

 7     a  17    a  27    b  37    b  47    a 

 8     d  18    d  28    c   38    a  48    d 

 9     b  19    b  29    b  39    d  49    c  

 10   b  20    c  30    a  40    a  50    b   

RESPOSTES PREGUNTES RESERVA 

51    b 52    a    53    c 54    b 55 a




