PRIMER EXERCICI DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIVO/IVAA,AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL
DE LA MANCOMUNITAT DES RAIGUER.
Primer exercici: de caràcter obligatori i eliminatori. Puntuació: 50 punts
Consistirà en respondre un qüestionari de vint (20) preguntes amb respostes
alternatives sobre el contingut del programa que figura com a annex en les Bases que
regeixen aquest concurs oposició.
Respecte de la puntuació, es valorarà la resposta correcta amb 2’5 punts; la incorrecta,
tant si ho és per haver deixat les opcions en blanc com per haver assenyalat més d'una
resposta, no tindrà valoració; i la pregunta amb resposta errònia es penalitzarà amb 1,5
punts.
Per a superar la prova s'ha d'obtenir almenys el 50% de la puntuació total.
Temps màxim: 40 minuts

1)
Segons la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local quines entitats de les
següents tenen la condició d'Entitat Local?
a) Entitats d'àmbit territorial menors al Municipi, Comunitats Autònomes i Àrees
Metropolitanes.
b) Comarques, Àrees Metropolitanes i Mancomunitats de municipis.
c) Totes les respostes anteriors són correctes.
2)
Els ciutadans poden presentar sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a
l'Administració General de l'Estat en:
a) Els registres de les Administracions de les Comunitats Autònomes.
b) En els registres de les entitats que integren l'Administració Local, sempre que
prèviament s'hagi subscrit el corresponent conveni.
c) Les dues respostes anteriors són correctes.
3)
Quin recurs en via administrativa cal interposar contra les disposicions
administratives de caràcter general?
a) Si esgota la via administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició.
b) Si no posa fi a la via administrativa, podran ser recorreguts en alçada davant el
superior jeràrquic que ho va dictar.
c) No cap recurs en via administrativa.

4)
Si la sol·licitud d'iniciació del procediment administratiu no reuneix els requisits
establerts en l'article 66 de la llei del procediment administratiu Comú de les
administracions públiques:
a) Es requerirà a l'interessat l'esmena en un termini de vuit dies, amb indicació que, si
així no ho fes, se entendrà que desisteix del seu dret.
b) Es requerirà a l'interessat l'esmena en un termini de deu dies, amb indicació que, si
així no ho fes, se entendrà que desisteix de la seva petició.
c) Es requerirà a l'interessat l'esmena en un termini de quinze dies, amb indicació que,
si així no ho fes, se entendrà que desisteix de la seva petició.
5) Els municipis que integren la Mancomunitat des Raiguer, són:
a) Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, Mancor de la Vall, Santa
Eugènia, Santa Maria del Camí i Selva.
b) Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, Mancor de la Vall,
Marratxí, Santa Maria del Camí i Selva.
c) Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Lloseta, Mancor de la Vall, Sencelles,
Santa Eugènia, Santa Maria del Camí i Selva.
6) Segons l'Estatut dels membres de les Corporacions locals:
a) Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la Corporació que formin part, en la quantia assenyalada pel ple d'aquesta.
b) Els membres de les Corporacions locals percebran indemnitzacions per les despeses
efectives ocasionades en l'exercici del seu càrrec, segons les normes d'aplicació general
en les Administracions públiques i les que en desenvolupament de les mateixes aprovi
el ple corporatiu.
c) a) i b) són correctes.
7) Quina és la forma política de l'Estat espanyol?
a) Estat democràtic.
b) Estat social i democràtic de dret.
c) Monarquia parlamentària.
8) El funcionament del registre electrònic es regirà per les següents regles:
a) Permetrà la presentació de documents tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre
hores.
b) A l'efecte del còmput de termini fixat en dies hàbils, i pel que fa al compliment de
terminis pels interessats, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la
primera hora del primer dia hàbil següent tret que una norma permeti expressament la
recepció en dia inhàbil.
c) a) i b) són correctes.

9) Es diu que la Constitució espanyola està fortament influenciada pel
constitucionalisme europeu de l'època. La influència dels països nòrdics en el text
constitucional es posa de manifest:
a) En la regulació del Defensor del Poble
b) En la regulació dels tractats internacionals.
c) No existeix influència dels països o monarquies nòrdiques en la CE 1978.
10) La constitució espanyola de 1978 s'estructura en:
a) 10 títols, 9 disposicions addicionals, 4 disposicions transitòries, 1 disposició
derogatòria, 1 disposició final.
b) 11 títols conformats per 200 articles.
c) Un preàmbul, 11 títols, 4 disposicions addicionals, 9 disposicions transitòries, 1
disposició derogatòria, 1 disposició final.
11) Amb l'exercici de la potestat reglamentària, les Entitats Locals:
a) Són mers subjectes passius del Dret Administratiu.
b) Participen de la formació de l'ordenament jurídic administratiu que li és aplicable.
c) Participen de la formació de l'ordenament jurídic administratiu autonòmic.
12) L'aprovació del Reglament Orgànic Municipal, correspon:
a) Sempre a l'Alcalde.
b) Al Ple de la Corporació Local.
c) A la Junta de Govern Local.
13) Els municipis de les illes Balears:
a) Poden constituir mancomunitats consorcis i associacions a fi de complir tasques
d'interès comú i en l'exercici de les seves competències.
b) Poden associar-se amb uns altres a fi de cooperar prèvia autorització del Ministeri de
Política Territorial i Funció Pública.
c) Són correctes a i b.
14) En l'exercici de la potestat reglamentària, les entitats Locals podran dictar:
a) Ordenances, reglaments, bàndols.
b) Decrets legislatius, reglaments, bàndols.
c) Decrets llei, reglaments, bàndols.

15) L'òrgan competent per a l'aprovació d'un reglament orgànic de l'entitat local
corresponent és el Ple, i per a això requereix de la majoria:
a) Simple dels seus membres.
b) Absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
c) Unanimitat.
16) Les ordenances fiscals entraran en vigor:
a) Als 15 dies naturals de la seva publicació en el Butlletí Oficial corresponent
b) Al mes de la seva publicació en el Butlletí Oficial corresponent.
c) L'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial corresponent
17) Suposarà la pèrdua de la condició de funcionari de carrera:
a) la pèrdua de la nacionalitat
b) la proposta de separació del Servei com a mesura disciplinària.
c) a i b són correctes.
18) El termini amb el qual compta l'Administració per a recuperar d'ofici i per si mateixa
un bé patrimonial de la seva titularitat és:
a) de quatre anys des que l'Administració té coneixement de la usurpació.
b) indefinit, perquè tots els béns de l'Administració gaudeixen de les característiques
d'imprescriptibilitat, inalienabilitat i inembargabilitat.
c) un any a comptar de l'endemà de la data en què s'hagués produït la usurpació, i
transcorregut aquest temps procedirà l'acció corresponent davant els Tribunals
ordinaris.
19) El Ple de l'entitat local serà competent per a aprovar:
a) L'oferta d'ocupació pública de l'any.
b) La relació de llocs de treball.
c) la liquidació del pressupost de l'exercici immediatament anterior.

20) L'article 2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, determina, literalment, com
a territori de la Comunitat Autònoma el format pel de:
a) Les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
b) Les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera i Dragonera.
c) les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera i les altres illes menors
adjacents

RESERVA
21) De conformitat amb l'Art. 8 de l'estatut d'autonomia “La Comunitat Autònoma
articula la seva organització territorial en illes i en municipis. Les institucions de govern
de les illes són:................................................... i les dels municipis, ............................
a) Els Cabildos// Els consells Insulars.
b) Els Ajuntaments// Els Consells Insulars
c) Els Consells Insulars// els Ajuntaments.
22) Les disposicions normatives “ad extra” de les entitats locals que regulen conductes
o relacions entre aquestes i els ciutadans, es cataloguen com:
a) Ordenances
b) Ordenances fiscals
c) Bàndols
23) Serà possible la suspensió de tots els drets fonamentals constitucionalment
reconeguts:
a) Quan concorrin circumstàncies d'anormal gravetat que dificultin el funcionament dels
poders públics.
b) Quan es declari l'estat d'excepció o lloc.
c) Cap de les respostes anteriors és correcta.

