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PROVA PRIMERA DEL BORSI DE TAG: 

1. Segons l'article 139 de la Constitució, tindran els mateixos drets i obligacions en qualsevol 
part del territori de l'Estat: 

 

a) Tots els ciutadans. 

b) Tots els espanyols. 

c) Totes les persones. 

d) Tots els espanyols i estrangers. 

 

2. Les bases de l’organització militar conforme als principis constitucionals: 

a) Es regulen per Llei Ordinària, conforme al mandat constitucional. 

b) Es regulen per Llei orgànica, conforme al mandat constitucional. 

c) Es regulen en la pròpia Constitució, en el Títol Vuitè. 

d) Es regulen en la pròpia Constitució, en el Títol Preliminar 

 

 

3. Seran motivats, amb succinta referència de fets i fonaments de dret (assenyala la 
incorrecta): 

a) Els actes que limitin drets subjectius o interessos legítims 

b) Els actes que resolguin procediments de revisió d'ofici de disposicions o actes administratius 

c) Els acords d’acumulació d’un procediment a un altre amb el qual guardi identitat substancial 
o íntima connexió 

d) Els acords de suspensió d'actes, qualsevol que sigui el motiu d'aquesta 
 

4. D'acord amb l'article 27.2 de la LPACAP, les còpies autentiques realitzades per les 
Administracions Públiques: 

a) Tindran validesa eficàcia exclusivament per al tramiti que es van realitzar 

b) Tindran la mateixa validesa eficàcia que els documents originals 

c) Hauran sempre estar acompanyades de les seves originals 

d) Tindran plens efectes enfront de tots 

 

5. Segons la Llei 39/2015 si alguna persona física interessada no disposa dels mitjans 
electrònics necessaris, la seva identificació o signatura electrònica en el procediment podrà 
ser vàlidament realitzada per: 

a) Qualsevol empleat públic mitjançant l'ús del sistema de signatura electrònica del qual 
aquest dotat per a això. 
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b) Actuació administrativa automatitzada. 

c) El Registre Electrònic d’apoderaments de l'Administració General de l'Estat. 

d) Un funcionari públic mitjançant l'ús del sistema de signatura electrònica del qual aquest 
dotat per a això 
 

 

6. El mitjà triat per la persona per a comunicar-se amb les Administracions Públiques: 

a) podrà ser modificat per aquella en qualsevol moment 

b) no podrà ser modificat amb posterioritat al tràmit d'audiència 

c) únicament podrà ser modificat quan de no fer-ho es corri risc de no aconseguir-se les 
pretensions de l'interessat 

d) no podrà ser modificat de manera unilateral per l'interessat 
 

 
7. En tot cas, les disposicions de creació de registres electrònics especificaran: (assenyala la 
incorrecta) 

a) l'òrgan o unitat responsable de la seva gestió 

b) els funcionaris responsables de la seva gestió 

c) la data i hora oficial 

d) els dies declarats com a inhàbils  

 

8. D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el 
responsable del contracte pot ser: 

a) una persona, que haurà de ser física, i vinculada a l’entitat contractant 

b) una persona, que haurà de ser jurídica, i vinculada a l’entitat contractant 

c) una persona física o jurídica, i no pot estar vinculada a l’entitat contractant 

d) una persona física o jurídica, vinculada a l’entitat contractant o aliena a ell 

 

9. En atenció a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, assenyala 
la resposta incorrecta: 

a) L’objecte dels contractes del sector públic ha de ser determinat 

b) No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així els 
requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin 

c) El mètode de càlcul aplicat per l’òrgan de contractació per calcular el valor estimat no ha de 
figurar en els plecs de clàusules administratives particulars 

d) Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots 
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10. D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, assenyala 
la resposta correcta: 

 

a) L’adjudicació s’ha d’efectuar ordinàriament utilitzant el criteri d’adjudicació basat en el 
principi de millor preu 

b) El deure de confidencialitat es manté durant un termini de deu anys des del coneixement 
d’aquesta informació, llevat que els plecs o el contracte estableixin un termini superior que, en 
tot cas, ha de ser definit i limitat en el temps 

c) En els casos en què l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta és inviable perquè 
s’ha formulat en termes que la fan anormalment baixa, només la pot excloure del procediment 
de licitació amb la tramitació prèvia del procediment corresponent 

d) Totes les respostes anteriors són correctes 

 

11. En atenció a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, és 
preceptiu el dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat 
autònoma respectiva en: 

a) La interpretació, nul·litat i resolució dels contractes, quan el contractista no formuli oposició 

b) Les modificacions dels contractes quan estiguin previstes en el plec de clàusules 
administratives particulars i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior a un 10 per 
cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs, i el seu preu sigui igual o superior a 5.000.000 
d’euros 

c) Les reclamacions dirigides a l’Administració amb fonament en la responsabilitat contractual 
en què aquesta pugui haver incorregut, en els casos en què les indemnitzacions reclamades 
siguin d’una quantia igual o superior a 20.000 euros. Aquesta quantia es pot rebaixar per la 
normativa de la comunitat autònoma corresponent 

d) Cap de les respostes anteriors són correctes 

 

12. D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, assenyala 
la resposta incorrecta: 

a) L’execució del contracte d’obres comença amb l’acta de comprovació del replantejament.  

b) Amb caràcter previ a la decisió de construir i explotar en règim de concessió unes obres, 
l’òrgan que correspongui de l’Administració concedent ha d’acordar la realització d’un estudi 
de viabilitat d’aquestes obres 

c) Es poden prestar mitjançant concessió de serveis els que impliquin exercir l’autoritat 
inherent als poders públics, entre d’altres. 

d) En els contractes de subministrament, quan raons tècniques o econòmiques degudament 
justificades en l’expedient ho aconsellin, es pot establir en el plec de clàusules administratives 
particulars que el pagament del preu total dels béns a subministrar consisteixi part en diners i 
part en el lliurament d’altres béns de la mateixa classe, sense que, en cap cas, l’import 
d’aquests pugui superar el 50 per cent del preu total 
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13. La Junta de Govern Local s’integra pel batle i un nombre de Regidors no superior: 

a) al terç del número legal dels mateixos, nomenats i separats pel Ple. 

b) al terç del número legal dels mateixos, nomenats i separats pel batle, amb la posterior 
ratificació per part del Ple. 

c) al terç del número legal dels mateixos, nomenats i separats pel batle, donant compte al Ple. 

d) al terç del número legal dels mateixos, nomenats i separats pel batle, sense necessitat de 
donar compte pel Ple. 

 

14. Les sessions plenàries s’han de convocar, al menys: 

a) amb dos dies hàbils d’antelació, per a tots els tipus de sessions 

b) amb dos dies hàbils d’antelació, excepte les extraordinàries urgents 

c) amb dos dies hàbils d’antelació, excepte les extraordinàries i les extraordinàries urgents 

d) amb tres dies hàbils d’antelació, excepte les extraordinàries i les extraordinàries urgents 

 

15. En atenció la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la 
formació, manteniment, revisió i custòdia del Padró municipal correspon: 

a) als Consells Insulars, d’acord amb el que estableixi la legislació autonòmica 

b) a la Comunitat Autònoma, d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat 

c) a l'Ajuntament, d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat 

d) a l’Ajuntament, d’acord amb el que estableixi la legislació autonòmica i la legislació del 
Consell Insular respectiu 

 

16. D’acord amb l’article 86.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases de 
règim local, es declara la reserva a favor de les entitats locals de les següents activitats o 
serveis essencials: 

a) proveïment i depuració d’aigües; biblioteca pública; escorxadors, mercats i llotges centrals i 
transport públic de viatgers, de conformitat amb el previst a la legislació sectorial aplicable 

b) proveïment i depuració d’aigües; recollida, tractament i aprofitament de residus; 
subministrament de gas i calefacció; parc municipal; mercats i llotges centrals i transport 
públic de viatgers, de conformitat amb el previst a la legislació sectorial aplicable 

c) proveïment domiciliari i depuració d’aigües; recollida, tractament i aprofitament de residus i 
transport públic de viatgers, de conformitat amb el previst a la legislació sectorial aplicable  

d) proveïment i depuració d’aigües; recollida, tractament i aprofitament de residus; 
subministrament de gas i calefacció; protecció civil; escorxadors, mercats i llotges centrals i 
transport públic de viatgers, de conformitat amb el previst a la legislació sectorial aplicable 
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17. Finalitzat el termini màxim establert per resoldre un procediment administratiu 
sancionador iniciat a un ciutadà, sense que s’hagi dictat una resolució expressa per part de 
l'Administració Municipal, i sense que el procediment s'hagi paralitzat per causa imputable a 
l'interessat, es produiran el/ els següents/s efecte/s: 

a) S'ha de produir la caducitat del procediment, i el ciutadà queda eximit de qualsevol tipus de 
sanció que li hagi pogut correspondre. 

b) Es produirà la caducitat del procediment, ordenant-se l´arxiu de les actuacions. 

c) Es produirà la caducitat del procediment, ordenant-se l'arxiu de les actuacions, i no es 
produirà per si sola la prescripció de les accions de l'Administració, i es podrà iniciar un nou 
procediment. 

d) Es produeix de manera simultània la caducitat del procediment i la prescripció de les accions 
pel principi de “non bis in ídem”. 

 

18.--Són nuls de ple dret, conforme a l'article 47 de la Llei 39/2015 de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 

 a) Els actes que lesionin qualsevol dels drets i llibertats continguts a la Constitució  

b) Els dictats prescindint de part del procediment establert 

c) Els que tinguin un contingut impossible 

d) Els que es dictin com a conseqüència d'un il·lícit administratiu 

 

19. Quina de les afirmacions següents sobre el procediment sancionador no és correcta: 

a) L'aplicació de reduccions a l'import d'una sanció pecuniària, en els casos legalment previstos, 
està condicionada al desistiment o renúncia de l'interessat a exercir qualsevol acció o recurs en 
via administrativa contra la sanció. 

b) L'òrgan d'instrucció ha de resoldre la finalització del procediment quan no s'hagi pogut 
identificar la persona responsable. 

c) La resolució d'un procediment sancionador és immediatament executiva, sens perjudici de la 
interposició dels recursos administratius que siguin procedents. 

d) La tipificació d'infraccions i sancions administratives per les entitats locals constitueix una 
excepció al principi de legalitat que informa l'exercici de la potestat sancionadora. 

 

20. El recurs administratiu de reposició s’interposa contra: 

a) Les resolucions i els actes quan no posin fi a la via administrativa, en el termini d'un mes.  

b) Els actes administratius que posin fi a la via administrativa. 

c) Les disposicions administratives que posin fi a la via administrativa. 

d) Les resolucions, actes i disposicions administratives que posin fi a la via administrativa. 
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21. Disposa l'article 29 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, que: 

a) Els termes i terminis establerts en aquesta o altres lleis obliguen el personal al servei de les 
administracions públiques competents per a la tramitació dels assumptes, així com els 
interessats en aquests. 

b) Els termes i terminis establerts en aquesta o altres lleis obliguen les autoritats i el personal al 
servei de les administracions públiques competents per a la tramitació dels assumptes, així 
com els interessats en aquests. 

c) Els termes i terminis establerts en aquesta o altres lleis obliguen el personal al servei de les 
administracions públiques competents per a la tramitació dels assumptes, així com els 
interessats en aquests i els que tinguin un interès legítim. 

d) Els termes i terminis establerts en aquesta o altres lleis obliguen les autoritats i el personal al 
servei de les administracions públiques competents per a la tramitació dels assumptes, així 
com els interessats en aquests i els que tinguin un interès legítim. 

 

22. Quan s'iniciïn negociacions amb vista a la conclusió d'un pacte o conveni en els termes 
previstos a l'art. 86 de la Llei 39/2015, és un supòsit: 

a) En què s'ha de suspendre el termini màxim legal per resoldre i notificar una resolució.  

b) En què es podrà suspendre el termini màxim legal per resoldre i notificar una resolució.  

c) No és cap supòsit de suspensió del termini legal per resoldre i notificar una resolució.  

d) Cap de les anteriors és correcta. 

 

23. La formalització d'un contracte en els casos en què s'ha interposat un recurs especial en 
matèria de contractació contra l'adjudicació del mateix, és: 

a) Un supòsit de nul·litat. 

b) Un supòsit d'anul·labilitat. 

c) Una irregularitat no invalidant. 

d) La interposició d'un recurs especial no suspèn els efectes de l'acte d'adjudicació i, per tant, 
és procedent la formalització del contracte. 

 

24. Quan es tracti de contractes que tinguin per objecte els serveis socials, estaran subjectes 
a regulació harmonitzada els contractes de serveis el valor estimat dels quals sigui igual o 
superior a: 

a) 140.000 euros 

b) 215.000 euros 

c) 750.000 euros 

d) 5.382.000 euros 

 



  

Ajuntament de Lloseta 

C/ Pou Nou, 3, Lloseta. 07360 (Illes Balears). Tel. 971514033. Fax: 971519432 

25. Assenyala la resposta que consideres correcta sobre el tràmit d’aprovació inicial de les 
ordenances locals:  

a) L’aprovació inicial de les ordenances locals es competència de la Batlia, mitjançant decret. 

b) L’aprovació inicial de les ordenances locals requereix de majoria de dos terços del número de 
fet dels membres de la Corporació.  

c) L’aprovació inicial de les ordenances locals requereix de majoria absoluta del número legal 
de membres de la Corporació.  

d) L’aprovació inicial de les ordenances locals requereix de majoria simple dels membres 
presents de la Corporació.  

 

26.- El Pressupost de les entitats locals és (assenyala l’afirmació incorrecte):  

a) El conjunt de les estimacions aproximades, per excés o per defecte, de la previsió de 
despeses i d’ingressos a realitzar per la Corporació en un any natural en totes i 
cadascuna de les aplicacions pressupostàries que l’integren.  

b) L’expressió conjunta, xifrada i sistemàtica de la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. 

c) L’expressió conjunta, xifrada i sistemàtica dels drets que, per habilitació legal o per 
conveni, es podran reconèixer com a màxim en l’exercici, i de la previsió de despeses a 
realitzar.  

d) El conjunt de les obligacions que com a màxim es poden reconèixer i dels drets que es 
preveuen realitzar per l’entitat durant l’exercici econòmic.  

 

27.- D’acord amb la vigent estructura del pressupost de les entitats locals aprovada per Ordre 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, l’aplicació pressupostària vendrà 
definida de forma obligatòria com a mínim per la suma de les següents: 

a) La classificació funcional, per programes i l’econòmica.  

b) La classificació orgànica, la funcional i l’econòmica.  

c) La classificació per programes i l’econòmica.  

d) La classificació orgànica, per programes i l’econòmica.  

 

28.-Per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, l’entitat local 
pot establir: 

a) un preu públic 

b) un preu privat 

c) una taxa 

d) una contribució especial 
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29.- Els empleats públics es classifiquen: 

a) Exclusivament funcionaris de carrera i  funcionaris interins 

b) Funcionaris de carrera; funcionaris interins; personal laboral i personal eventual  

c) Funcionaris i personal laboral 

d) Funcionaris de carrera, funcionaris interins i personal laboral fix 

 

30.-Segons l’article 61 del TREBEP els sistemes selectius de funcionaris de carrera seran: 

a) Oposició i concurs 

b) Exclusivament oposició 

c) Amb caràcter general oposició i concurs oposició  

d) En cap cas concurs 

 

31.-  En referència a les situacions administratives del personal al servei dels ens locals:  

  a) Només el funcionaris de carrera tenen dret a sol·licitar excedències de caràcter voluntari. 

b) En l’excedència voluntària als funcionaris quan ho sol·licitin per interès particular, serà precís 
haver prestat serveis efectius en qualsevol de les Administracions Públiques durant els quatre 
anys immediatament anteriors, i en ella no es podrà romandre menys de dos anys continuats. 

c) Es declararà l’excedència voluntària per prestació de serveis en el sector públic, d’ofici o a 
instàncies de part, quan els funcionaris o les funcionàries de carrera ocupin un lloc de treball 
mitjançant nomenament de personal funcionari interí o com a personal laboral amb contracte 
temporal, si acrediten haver prestat serveis com a funcionari de carrera en el cos o escala de 
procedència durant, com a mínim, un any des de l’ingrés en el cos en el qual es declara aquesta 
situació. 

d) Els funcionaris de carrera tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a 
tres anys per atendre a cura de cada fill, tant quan el sigui per naturalesa com per adopció, o de 
cada menor subjecte a guarda amb finalitats d’adopció o acolliment permanent, a comptar des 
de la data de naixement o, en el seu cas, de la resolució judicial o administrativa. 

 

32.- Referent el règim disciplinari del personal funcionari són faltes lleus: 

a) L’incompliment injustificat de l’horari de treball, quan no suposi falta greu; la falta 
d’assistència injustificada d’un dia; la incorrecció amb el públic, superiors, companys o 
subordinats;  el descuit o la negligència en l’exercici de les seves funcions; l'incompliment dels 
deures i obligacions del funcionari, sempre que no hagin de ser qualificats com a falta molt 
greu o greu. 

b) L’incompliment injustificat de l’horari de treball, quan no suposi falta greu;; la incorrecció 
amb el públic per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat edat o sexe;  el 
descuit o la negligència en l’exercici de les seves funcions; l'incompliment dels deures i 
obligacions del funcionari, sempre que no hagin de ser qualificats com a falta molt greu o 
greu. 
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c) Abandó del servei, així com no fer-se càrrec voluntàriament de les tasques o funcions que 
tenen encomanades; la incorrecció amb el públic, superiors, companys o subordinats;  el 
descuit o la negligència en l’exercici de les seves funcions; l'incompliment dels deures i 
obligacions del funcionari, sempre que no hagin de ser qualificats com a falta molt greu o 
greu. 

d) L’incompliment injustificat de l’horari de treball, quan no suposi falta greu; la falta 
d’assistència injustificada d’un dia; La incorrecció amb el públic, superiors, companys o 
subordinats;  la publicació o utilització indeguda de la documentació o informació a què 
tinguin o hagin tingut accés per raó del seu càrrec o funció. 

 

 

33.- En referència als instruments de planejament (assenyala la resposta correcte) 

a) La ordenació urbanística dels municipis se fixarà mitjançant dos tipus de plans 
jerarquitzats: el pla general i els plans d’ordenació detallada. 

b) El pla general establirà les determinacions de caràcter estructural definides en l’article 
37 de la LUIB. L’aprovació dels plans d’ordenació detallada serà prèvia i necessària per a 
l’aprovació del pla general. 

c) Els plans d’ordenació detallada se desenvoluparan  mitjançant els següents instruments 
de planejament: plans parcials, plans especials i estudis de detall. 

d) La resposta A) i C) són correctes 

 

34. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern 
crea, en matèria d'impugnacions, una reclamació enfront de tota resolució expressa o 
presumpta en matèria d'accés. Aquesta reclamació: 

 

a) S'haurà d'interposar amb caràcter preceptiu abans d'impugnar la resolució en 
via contenciosaadministrativa 

b) S'interposarà en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació de 
l'acte impugnat o des del següent a aquell en què es produeixin els efectes del silenci 
administratiu. 

c) S'haurà de resoldre i notificar en el termini màxim d'un mes, transcorregut el qual la 
reclamació s'entendrà desestimada. 
d) S'interposarà davant el Consell de la Transparència i Bon Govern 

 

35. D'acord amb la Llei 19/2013, quin de les següents matèries NO constitueix un límit en 
l'aplicació del principi de publicitat activa? 

a) El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial. 

b) La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en els processos de presa de decisió. 

c) Els interessos econòmics i comercials. 

d) La informació relativa al grau de compliment i qualitat dels serveis públics. 
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36. D'acord amb la Llei 19/2013, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'una 
reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern serà: 

a) Tres mesos, transcorregut el qual, la reclamació s'entendrà desestimada. 

b) Tres mesos, transcorregut el qual, la reclamació s'entendrà estimada. 

c) Un mes, transcorregut el qual, la reclamació s'entendrà desestimada. 

d) Un mes, transcorregut el qual, la reclamació s'entendrà estimada. 

 
37. Segons l'art. 2 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes; el seu àmbit d'aplicació és: 

a) Tot el territori nacional i per a totes les administracions públiques. 

b) Tota persona física o jurídica, que es trobi o actuï en territori espanyol, qualsevol que fossis 
la seva nacionalitat, domicili o residència. 

c) A tots els espanyols i espanyoles. 

d) Les respostes a i b són correctes. 

 
38. Quina de les següents activitats està exclosa de l'àmbit d'aplicació de la Llei 7/2013 de 26 
de novembre, règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears? 

a) Els aparcaments vinculats a dos o més habitatges 

b) La instal·lació de punts de recàrrega per a vehicle elèctric i la seva recàrrega energètica, 
independentment de la seva titularitat, tant en noves activitats com en les ja existents 

c) Les modalitats de venda ambulant en les quals els béns siguin transformats o manipulats en 
la pròpia instal·lació 

d) Les instal·lacions tècniques vinculades a una activitat 

 

39. No està subjecta a intervenció preventiva prèvia: 

a) Les tales en masses arbòries i vegetació arbustiva, així com d'arbres aïllats, que siguin 
objecte de protecció pels instruments de planejament. 

b) El manteniment del sòl, la vegetació i l'activitat agrària en general quan no impliqui 
construcció ni la transformació de la condició o les característiques essencials dels terrenys, 
sense perjudici de les limitacions i els deures que estableixen la legislació aplicable i el dret 
civil, incloses les previsions específiques per a preservar exemplars arboris protegits, el 
patrimoni, el medi ambient, el paisatge o altres valors. 

c) La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents 
quan no s'efectuïn en càmpings o zones d'acampada autoritzats legalment. 

d) Les obres d'escassa entitat constructiva i econòmica en sòl urbà amb pressupost inferior a 
3.000 euros, sense que puguin acumular-se en un mateix any obres superiors a aquest 
pressupost en la mateixa ubicació, i sempre que requereixin projecte i direcció tècnica i es 
desenvolupen en la seva integritat a l’exterior de les edificacions existents. 
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40. D'acord amb la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears, qui 
dels següents no és responsable d'una infracció urbanística? 

a) En els actes de parcel·lació urbanística, d'urbanització, de construcció o d'edificació, 
d'instal·lació o qualsevol altre de transformació o ús del sòl, del vol o del subsòl executats, 
realitzats o desenvolupats sense concurrència dels pressupostos legals per a la seva legitimitat 
les persones propietàries, les promotores o les constructores. 

b) La persona titular de l'òrgan administratiu unipersonal que hagi atorgat les llicències o 
aprovacions sense els preceptius informes o en contra dels emesos en sentit desfavorable per 
raó de la infracció. 

c) La persona jurídica autora d'una infracció urbanística, quan hagi estat dissolta o extinta 
abans de ser sancionada. 

d) El personal funcionari facultatiu que hagi informat favorablement les llicències que emparin 
una infracció urbanística. 

 
 

PREGUNTES: 

 

1. L’eficàcia dels actes quedarà demorada quan: 

a) així ho exigeixi el contingut de l’acte 

b) estigui supeditada a la seva notificació o publicació 

c) estigui supeditada a aprovació superior 

d) totes són correctes 

 
2. S’han de prestar, en tot cas, el servei de protecció civil: 

a) en tots els municipis 

b) en els municipis amb una població superior als 5.000 habitants  

c) en els municipis amb una població superior als 20.000 habitants 

d) cap de les respostes anteriors són correctes 

 

3.- D’acord amb la Llei 39/2015 la declaració de lesivitat quan l'acte provingués de les entitats 
locals s’adoptarà per 

a) L'alcalde 

b) El Ple de la Corporació 

c) La Junta de Govern 

d) El Secretari de la Corporació 
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4.-:Les entitats locals podran intervenir l’activitat dels ciutadans mitjançant els següents 
medis: 

a) Ordenances i bans; submissió a prèvia llicència i altres actes de control preventiu; submissió 
a comunicació prèvia o declaració responsable 

b) L’activitat d’intervenció de les entitats locals s’ha d’ajustar, en tot cas, als principis d’igualtat 
de tracte, necessitat i proporcionalitat amb l’objectiu que es persegueix. 

c) Les llicències o autoritzacions atorgades per altres administracions públiques no eximeixen 
els titulars d’obtenir les corresponents llicències de les entitats locals, i s’han de respectar en 
tot cas el que disposen les corresponents lleis sectorials. 

d) Totes les respostes són correctes 

 

5. Quin és el termini màxim de durada d'una llicència urbanística d'acord amb la Llei 
12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears? 

a) En tot cas tres anys des de la data de comunicació de l'acte d'atorgament de la llicència, en 
el cas d'haver-la obtingut d'acord amb un projecte bàsic i d'execució. 

b) Dos anys des de la data de comunicació expressa de l'acte de validació del projecte 
d'execució. 

c) El previst en les normes del pla general vigent. 

d) Les llicències urbanístiques no caduquen. 

 

 


