
Expedient núm.: 480/2021
Procediment: Proves  selectives  per  cobrir  una  plaça  d’enginyer  tècnic,  per  a  la
execució d’un programa temporal - funcionari interí, mitjançant concurs-oposició 
_______________________________________________________________
Data: 24/05/2022

SEGON EXERCICI: QÜESTIONARI TIPUS TEST (30 punts màxim)

De caràcter obligatori i eliminatori 

Consistirà a respondre un qüestionari de trenta (30) 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-Temari  general.  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 1 punt; 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 (0,33).

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 30 punts, i seran eliminats aquells aspirants que
no obtinguin la puntuació mínima de 15 punts. 

El temps per realitzar aquest exercici serà de 60 minuts. 

_____________________________________________________________________

1.- El Títol VIII de la Constitució regula:

a) Les Corts Generals
b) L' Organització Territorial de l' Estat
c) El Poder Judicial
d) El Poder Legislatiu

2.- El President del Govern:

a) És nomenat per les Corts Generals
b) És nomenat pel Rei
c) És nomenat pels ciutadans a través de sufragi universal, lliure, directe i secret
d) És nomenat pel Tribunal Constitucional



 
3.- Segons l'article 53 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quin
d'aquests no és un principi ètic dels empleats públics?

a)  La  seva  conducta  es  basarà  en  el  respecte  dels  drets  fonamentals  i  llibertats
públiques,  evitant  tota  actuació  que  pugui  produir  cap  discriminació  per  raó  de
naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions,
opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o socials
b) Administraran els recursos i béns públics amb austeritat, i no utilitzaran els mateixos
en profit propi o de persones al·legades. Tindran, així mateix, el deure de vetllar per la
seva conservació.
c) Els empleats públics respectaran la Constitució i la resta de normes que integren l'
ordenament jurídic.
d) Actuaran d' acord amb els principis d' eficàcia, economia i eficiència, i vigilaran la
consecució de l' interès general i el compliment dels objectius de l' organització.
 

4.- D' acord amb la Constitució, Espanya es constitueix en un Estat:

a) Social de Dret
b) Democràtic de Dret
c) Social i democràtic de Dret
d) Plural i democràtic de Dret
 

5.- Són òrgans institucionals autonòmics: 

a) L' Assemblea Legislativa, el Delegat del Govern, el Consell de Govern i el president
de la Comunitat
b) L' Assemblea Legislativa, el Consell de Govern, el president de la Comunitat i els
presidents de les diputacions provincials
c) L' Assemblea Legislativa, el Consell de Govern i el president de la Comunitat
d) L' Assemblea Legislativa, el Consell de Govern, el Tribunal Superior de Justícia i el
president de la Comunitat
 

6.- La iniciativa de la reforma constitucional correspon:

a) Al Congrés
b) Al Senat
c) Al Govern
d) A tots els anteriors
 

7.-  L'  òrgan  de  govern  del  Poder  Judicial  s'  estableix  en  el  nostre  text
constitucional:

a) Consell General del Poder Judicial
b) Consell d' Estat



c) Consell de Ministres
d) Consell Suprem Judicial
 
8.- Quina és la Cambra de representació territorial?

a) El Senat
b) El Congrés dels Diputats
c) El Senat i el Congrés
d) Cap de les respostes és correcta
 

9.- Seguint l'article 89 de la Llei 7/1985 de 7 d'abril reguladora de les Bases del
Règim Local, el personal al servei de les entitats locals estarà integrat:

a) Per funcionaris de professió, contractats en règim de dret civil i personal eventual
que exerceix llocs de confiança o assessorament especial
b) Per funcionaris de professió, contractats en règim de dret laboral i personal interí.
c) Per funcionaris de carrera, contractats en règim de dret laboral i personal eventual
que exerceix llocs de confiança o assessorament especial
d) Cap és correcta
 

10.- Tal com disposa l'article 91.2 de la llei 7/1985 de Bases del Règim Local, la
selecció de tot el personal, sigui funcionari o laboral, s'ha de realitzar garantint,
en tot cas, els principis constitucionals de:

a) Igualtat, mèrit, capacitat i publicitat
b) Igualtat, mèrit i capacitat
c) Lliure concurrència mèrit i capacitat
d) Mèrit i capacitat
 

11.- A l' article 14 de la Constitució es recull el principi de:

a) Legalitat
b) Jerarquia normativa
c) Igualtat
d) Irretroactivitat
 

12.- L' òrgan judicial superior en tots els òrgans llevat de matèria de garanties
constitucionals és:

a) Tribunal Superior de Justícia
b) Tribunal de Comptes del Regne
c) Tribunal Suprem



d) Consell general del poder judicial
 

13.- Les Corts Generals :

a) Exerceixen la potestat legislativa de l' Estat
b) Aproven els Pressupostos Generals de l' Estat
c) Controlen l' acció del govern
d) Totes les respostes són correctes
 
  
 14.- A quina  subescala,  de  l'  Administració  Especial,  pertanyen  els  llocs  de
treball que requereixen d' aptituds específiques i per a les quals no s' exigeix la
possessió d' un títol acadèmic o professional determinat?

a) Comeses Especials
b) Subalterna
c) Serveis Especials
d) Personal d' Oficis
 
 
15.- Les Corts Generals estan formades per:

a) Pels diputats elegits mitjançant eleccions periòdiques
b) El Congrés dels Diputats, el Senat i la Junta Electoral Central
c) El Congrés dels Diputats i el Senat
d) El Congrés dels Diputat, el Senat i la Junta Regional Central

16.- La resolució que posi fi al procediment: 
a) Decidirà totes les qüestions plantejades pels interessats. 
b) Decidirà aquelles altres qüestions derivades del procediment. 
c)  Decidirà  totes  les  qüestions  plantejades  pels  interessats  i  aquelles  altres
derivades del mateix.
d) Decidirà totes les qüestions plantejades pels interessats i aquelles altres derivades
del procediment o que hi tinguin vinculació.

17.- D’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local, al Batle d’un Ajuntament no li correspon la següent competència: 

a) Representar a l’Ajuntament
b) Dictar bans
c) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos.
d) Aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament



18.- Podrà atorgar-se eficàcia retroactiva als actes administratius:

a) En cap cas. 
b) Quan produeixin efectes desfavorables a l'interessat. 
c) En qualsevol cas.
d) Excepcionalment, quan es dictin en substitució d'actes anul·lats i quan produeixin
efectes favorables a l'interessat.

19.- Com es denomina l'acte administratiu els elements del qual, íntegrament, es
troben regulats en l'ordenament jurídic?: 

a) Acte lícit. 
b) Acte legal. 
c) Acte negocial.
d) Acte reglat.

20.- L'eficàcia de l'acte quedarà demorada: 

a) Sempre fins a la publicació. 
b) Mai, l'acte no té efecte des del moment en què es dicta, en qualsevol cas. 
c) Quan així ho exigeixi el contingut de l'acte o estigui supeditada a la seva notificació,
publicació o aprovació superior.
d) Excepcionalment, quan es dictin en substitució d’actes derogats.

21.- Què trobam a les seus electròniques de les administracions públiques: 

a) Els tràmits que pot fer davant una Administració. 
b) El calendari de dies hàbils i inhàbils 
c) Els titulars i responsables de la gestió.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.

22.- L’interessat  té  dret  a  obtenir  còpia  dels  documents  continguts  en  els
procediments en que és interessat:

a) Només dels documents que ell va aportar.
b) Sempre
c) Només abans del tràmit d’audiència
d) Només després del tràmit d’audiència

23.- 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.

24.- El termini per a cursar la notificació als interessats de les resolucions i actes
administratius des de la data en què l'acte hagi estat dictat és de: 

a) 10 dies. 
b) 20 dies. 
c) 30 dies.
d) 1 mes

25.- D’acord amb l’article 26 de la Llei 7/1985, Llei Reguladora de les Bases del
Règim, no és un servei obligatori per a l’Ajuntament de Pollença el següent: 

a) Neteja viària. 
b) Enllumenat Públic
c) Transport col·lectiu urbà de viatgers 
d) Accés als nuclis de població

 
26.- És atribució del batle:

a) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat
b) L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost
c) L’exercici d’accions judicials i administratives
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
 

27.-  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.

28.- D'acord amb l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 abril de bases de règim local a
quin òrgan municipal correspon atorgar les llicències? 

a) A la Junta de Govern. 
b) Al Batle 
c) Al Ple.
d) A la Comissió Informativa d'Assumptes Generals.

29.- Quan la persona interessada fos notificada per diferents mitjans, quina data
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.

30.- 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.

 
 
 
 
RESERVA

1.-  Segons l'article 14 del  Reial  Decret  Legislatiu 5/2015,  de 30 d'octubre,  els
empleats públics tindran els següents drets de caràcter individual:

a) A la mobilitat en la condició de funcionari de carrera
b) A la promoció externa vertical com a funcionari interí segons principis constitucionals
d'  igualtat,  mèrit  i  capacitat  mitjançant  la  implantació  de  sistemes  objectius  i
transparents d' avaluació.



c) A  la  progressió  en  la  carrera  professional  i  promoció  interna  segons  principis
constitucionals  d'  igualtat,  mèrit  i  capacitat  mitjançant  la  implantació  de  sistemes
objectius i transparents d' avaluació.
d) Cap de les respostes és correcta
 

2.- Per quants anys és elegit el Congrés dels Diputats?

a) Per quatre anys
b) Per cinc anys
c) Per sis anys
d) Pels que es reculli en la convocatòria de les eleccions

3.- La publicació substituirà a la notificació: 

a) Quan l'acte tingui per destinatari una pluralitat indeterminada de persones. 
b) Quan es tracti d'actes integrants d'un procediment selectiu. 
c) Quan es tracti d'actes integrants de concurrència competitiva.
d) Totes són correctes

4.- És atribució del Ple de la Corporació:

a) Fiscalitzar els òrgans de govern municipals
b) Aprovar la Relació de Llocs de treball
c) Dirigir l’administració municipal
d) Les respostes a) i b) són correctes

 
5.- El govern i l’administració del municipi correspon a:

a) El Batle
b) El Ple de l’Ajuntament 
c) L’Ajuntament, integrat pel batle i els regidors 
d) El Batle i la Junta de Govern Local 

 
 

Expedient núm.: 480/2021



Procediment:  Proves selectives per al nomenament de funcionari interí, adscrit a l’execució de
programa de caràcter temporal, d’un enginyer/a tècnic,  mitjançant concurs-oposició

RESPOSTES PREGUNTES QÜESTIONARI SEGON EXERCICI FASE D’OPOSICIÓ 

1     b  11    c  21    d

 2     b  12    c  22    b

 3     b  13    d  23    d

 4     c  14    c  24    a

 5     c  15    c  25    c

 6     d  16    a  26    d

 7     a  17    d  27    a

 8     a  18    d  28    b

 9     c  19    d  29    b

 10   a  20    c  30    b

RESPOSTES PREGUNTES RESERVA 
 

31    c 32    a 33    d 34   d 35 c


