
PRIMER EXERCICI DE LA FASE D’OPOSICIÓ DE LA PROVA SELECTIVA DE LA

CONVOCATÒRIA PER PROVEIR,  EN PROPIETAT,  UNA PLAÇA D’ARXIVER/A,

PER  TORN  LLIURE,  DE  PERSONAL  FUNCIONARI  DE  CARRERA  DE

L’AJUNTAMENT DE FELANITX

1. L’article 25 de la Constitució Espanyola estableix, al seu punt 3:

a) L’Administració civil podrà imposar sancions que, directament, impliquin privació de

llibertat en determinats casos, establerts per un reglament de caràcter estatal

b)L’Administració civil podrà imposar sancions que, subsidiàriament, impliquin privació

de llibertat en determinats casos, que s’ha de fixar per un reglament de caràcter

estatal.

c) L’Administració civil no podrà imposar sancions que, directament o subsidiàriament,

impliquin privació de llibertat

d)  Les  Administracions  autonòmiques  civils  podran  imposar  sancions  que,

subsidiàriament,  impliquin privació  de llibertat  en els  termes i  amb les limitacions

contemplades en els seus Estatuts d’Autonomia.

2. Indicau la resposta correcta en referència a la reforma de la Constitució

espanyola:

a)  En  tots  els  casos  de  reforma  constitucional,  es  requereix  la  celebració  d’un

referèndum per a la seva ratificació

b) No es pot iniciar la reforma constitucional en temps de guerra o de vigència d’algun

dels estats previstos a l’article 116 CE

c) Els projectes de reforma constitucional han de ser aprovats per la majoria absoluta

de cada una de les Cambres

d) Està prohibida la revisió total de la Constitució espanyola

3. Entre les funcions constitucionals del rei no es troba...

a) sancionar i promulgar les lleis

b) el comandament suprem de les Forces Armades

c) decidir lliurement el nomenament i el cessament dels membres del Govern

d) convocar referèndum en els casos previstos a la Constitució 



4. L’organització territorial  de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

s’articula en...

a) illes i entitats locals

b) les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera i les altres illes menors

adjacents

c) illes i municipis

d) consells insulars i ajuntaments

5. La Constitució preveu la possibilitat que l’Estat pugui transferir o delegar a

les comunitats autònomes facultatas corresponents a matèries de titularitat

estatal, transferència que es realitzarà mitjançant...

a)  llei  orgànica  o  llei  ordinària,  en  funció  de  la  naturalesa  de  la  competència  a

transferir o delegar

b) llei de bases delimitant l’objecte, abast i recursos financers

c) llei orgànica

d) llei  ordinària que delimiti  la competència objecte de transferència o delegació i

regulació addicional

6. La relació entre les normes dels ordenaments locals, els ordenaments de

les comunitats autònomes i les de l’Estat s’articulen mitjançant...

a) el principi de jerarquia

b) el principi de jerarquia i el de competència

c) el principio de jerarquia i prevalença

d) el principi de competència 

7. Indicau la resposta incorrecta: El règim d’organització dels municipis de

gran població és aplicable...

a) als municipis que siguin capitals de províncies, capitals autonòmiques o seus de les

institucions  autonòmiques,  si  així  ho  decideixen  les  assemblees  legislatives

corresponents a iniciativa dels ajuntaments respectius

b) als municipis la població dels quals superi els 250.000 habitants

c) als municipis capitals de província la població dels quals sigui superior als 150.000

habitants

d)  als  municipis  amb  més  de  75.000  habitants  que  presentin  circumstàncies

econòmiques,  socials,  històriques  o  culturals  especials,  si  així  ho  decideicen  les

assemblees legislatives corresponents a iniciativa dels ajuntaments respectius



8.  D’acord  amb  allò  que  disposa  la  llei  20/2006,  de  15  de  desembre,

municipal i de règim local de les Illes Balears, l’acord municipal inicial relatiu

a l’alteració del terme municipal...

a) s’ha d’adoptar amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres

del ple

b) no és necessari que se sotmeti al tràmit d’informació pública

c) ha de ser iniciat a instància de part

d)  no  permet  l’abstenció  dels  membres  de  la  corporació  assistents  a  la  sessió

corresponent

9. Es considera ús comú dels bens de domini públic...

a) el que correspon igual i de forma indistinta a tots els ciutadans, de manera que l’ús

per  part  d’uns  podrà  impedir  el  dels  altres  interessats,  de  conformitat  amb  la

normativa específica que resulti aplicable a l’ús concret

b) el que correspon igual i de forma indistinta a tots els ciutadans, de manera que l’ús

per part d’uns no impedeix el dels altres interessats

c) el que correspon igual i de forma particular, segons els casos, de manera que l’ús

per part d’uns no impedeix els de la resta d’interessats

d) el que correspon igual i de manera indistinta als ciutadans que prèviament ho han

sol·licitat, d’acord amb la normativa vigent, i en funció de l’ús concret del bé

10. Quant al reingrés al servei actiu d’un funcionari que no té reserva de lloc

de treball, té preferència qui prové d’una situació...

a) d’excedència forçosa 

b) d’expectativa de destinació

c) d’excedència voluntària

d) de suspensió

11.  La normativa sobre incompatibilitats per al personal de l’Administració

pública és d’aplicació a:

a)  El  personal  civil  i  militar  al  servei  de  l’Administració  de  l’Estat  i  dels  seus

Organismes públics

b) El personal al servei de les Administracions de les Comunitats Autònomes i dels

seus Organismes depenents, així com de les seves Assemblees legislatives i òrgans

institucionals



c) El personal al servei de les Corporacions locals i dels seus Organismes depenents.

d) Totes les anteriors respostes són correctes 

12.  Entre  els  impostos   que  suposen  una  font  d’ingressos  públics  dels

municipis es troba:

a) l’impost sobre el valor afegit

b) l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

c) l’impost sobre successions i donacions

d) l’impost sobre la renda de no residents

13. Senyalau quina de les afirmacions següents és falsa:

a)  Les  hisendes  locals  es  nodreixen,  fonamentalment,  de  tributs  propis  i  de

participació en els de l’Estat i en els de les comunitats autònomes

b) la Constitució espanyola garanteix l’autonomia dels municipis

c) les comunitats autònomes són subjectes del poder financer

d) les comunitats autònomes no poden establir tributs propis

14.  Contra  l’aprovació  definitiva  del  pressupost  de  l’entitat  local  es  pot

interposar

a) un recurs contenciós-administratiu que no suspèn l’execució del pressupost

b) un recurs de reposició davant el president de la corporació local

c) un recurs d’alçada davant el ple de la corporació

d) un recurs contenciós-administratiu que suspèn l’execució del pressupost

15.-  L’aprovació del «Reglament municipal regulador de l’arxiu municipal»

correspon:

a) al batle

b) al Ple

c)  al  batle  i  a  la  Junta de Govern Local,  en funció  de la  distribució  de les seves

competències

d) a la Junta de Govern Local.



16. Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,

són contractes menors:

a) una reforma de l’arxiu municipal per valor de més 56.000 euros (IVA exclòs)

b) La contractació d’un assessorament en matèria de prevenció en riscos laborals per

valor de 22.000 euros (IVA inclòs) per un any, prorrogable en un any més

c) La compra d’un moble d’arxiu documental per valor de 14.999 euros (IVA exclòs).

d) Un servei de manteniment per valor de 11.000 euros (IVA inclòs) durant tres anys.

17.- A qui li correspon l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'entitat

local:

a)  Al  president,  previ  informe  de  la  intervenció.                            

b)  Al  Ple,  previ  informe  de  la  intervenció.                              

c)  Al  president,  previ  informe de la  tresoreria.                                

d) Al Ple, previ informe de la tresoreria.

18.- Segons la Llei 40/2015, quin dels següents és un requisit incorrecte de

l'actuació administrativa automatitzada

a) Acte realitzat de forma íntegra per mitjans electrònics

b)  No  necessàriament  acte  sinó  n'hi  ha  prou  que  sigui  una  simple  actuació

administrativa realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics

c)  Intervenció  directa  d'un  empleat  públic  perquè  l'actuació  administrativa

automatitzada adquireixi aquest caràcter

d) Tots els requisits anteriors vénen imposats per l'art. 41 de la Llei 40/2015

19.- Segons la Llei 40/2015 no és sistema de signatura vàlid a l'efecte de

l'actuació administrativa automatitzada ...

a) Segell electrònic d'Administració Pública

b) Codi segur de verificació

c) Intercanvi electrònic de dades

d)  Tots  els  sistema  de  signatura  anteriors  s'han  de  considerar  vàlids  per  estar

contemplats en la Llei 40/2015



20.- D'acord amb la Llei 39/2015, perquè la notificació es practiqui utilitzant

algun mitjà electrònic es requereix que ...

a) El que disposi l'Administració actuant

b) L'interessat hagi assenyalat aquest mitjà com a preferent

c) El requereix l'efectivitat de l'acte

d) Totes són correctes

21.-  D'acord  amb la  Llei  39/2015,  s'entendrà  que  la  notificació  ha  estat

rebutjada quan hi ha constància de la seva posada a disposició de l'interessat

aquest no accedeixi al seu contingut en el termini de ...

a) Deu dies hàbils

b) Deu dies naturals

c) Cinc dies hàbils

d) Cinc dies naturals

22.-  La  Llei  39/2015,  preveu  que  les  còpies  realitzades  per  mitjans

electrònics de documents electrònics emesos pel mateix interessat o per les

administracions públiques, tindran la consideració de còpies autèntiques tot i

que no mantinguin el format original

a) L'enunciat anterior és cert només en els casos de còpies emeses per l'Administració

b) Només tindran la consideració de còpies autèntiques si mantenen el format original

c) L'enunciat anterior no correspon a la Llei 39/2015 i per tant no és correcte

d)  Només  excepcionalment  tenen  la  consideració  de  còpia  autèntiques  quan  una

disposició legal o reglamentària expressament ho prevegi

23.-  Segons la Llei  de Prevenció de Riscos laborals,  la possibilitat  que un

treballador pateixi un determinat dany derivat de la feina, s'entendrà per ...

a) Protecció dels treballadors

b) Prevenció

c) Risc Laboral

d) Cap és correcta



24.-  Segons la Llei  de Prevenció de Riscos laborals,  el  que sigui probable

racionalment que es materialitzi  en un futur immediat i  pugui suposar un

dany greu per a la salut dels treballadors, s'entendrà com ...

a) Protecció dels treballadors

b) Dany derivat de la feina

c) Risc Laboral greu i imminent

d) Cap és correcta

25.-  Són  les  Lleis  39/2015  i  40/2015  d'aplicació  a  la  relació  entre

administracions?

a) Sí. L'article 3.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, assenyala expressament que les

administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans, organismes

públics i entitats vinculats o dependents, a través de mitjans electrònics.

b) No. Els articles 9 a 12 han de considerar-se plenament vigents des de l'entrada

en vigor de la Llei, el 2 d'octubre de 2016. Aquests articles estableixen el marc jurídic

d'aplicació de la relació entre administracions exonerant a les mateixes del procés de

relació per mitjans electrònics en el procediment administratiu.

c) No. El reconeixement d'aquesta obligació de les administracions públiques no es fa

dependre de l'existència d'un registre, o un altre sistema equivalent on constin els

funcionaris habilitats per a la identificació o signatura regulada en l'esmentat article.

En definitiva, el fet que, d'acord amb la disposició final setena de la Llei 39/2015, d'1

d'octubre, el registre d'empleats públics habilitats pugui no estar plenament operatiu

en el moment actual, no impedeix que els empleats públics hagin de prestar la deguda

assistència  en  l'ús  de  mitjans  electrònics  a  la  qual  es  refereix  l'article  12  en  les

relacions entre administracions públiques.

d) Si. L'art. 12.1 de la Llei 39/2015 indica que les administracions públiques posaran a

disposició de la resta d'Administracions Públiques i interessats els canals d'accés que

siguin necessaris per a relacionar-se electrònicament.

26.-  Segons  la  Llei  40/2015,  i  depenent  de  les  vies  que  hagi  implantat

l'Administració notificant, els interessats podran accedir a les notificacions

per diferents vies, quina de les següents no és una de les previstes?

a) El punt d'accés general (PAG) electrònic de l'Administració, que funcionarà com un

portal d'accés. (Art. 43. Llei 39/2015).

b) Seu electrònica de l'Administració notificant.



c) adreça electrònica habilitada Única (DEHU), si es tracta d'un subjecte obligat per

l'article  14.2 de la  Llei  39/2015 o un subjecte no obligat  que així  ho desitgi,  i  si

l'Administració notificant s'ha adherit a el sistema.

d) Mitjançant compareixença espontània de l'interessat en les oficines de Correus

27.- Hi ha algun servei electrònic que faciliti a l'interessat la consulta dels

seus documents electrònics?

a) Sí. La Llei 39/2015, en l'article 53.a) contempla el dret del ciutadà a conèixer, en

qualsevol  moment,  l'estat  de  la  tramitació  dels  procediments  en  què  tinguin  la

condició d'interessats; el sentit del silenci administratiu que correspongui, en el cas

que  l'Administració  no  dicti  ni  notifiqui  resolució  expressa  en  termini;  l'òrgan

competent per a la seva instrucció, si escau, i resolució; i els actes de tràmit dictats.

Així mateix, també tindran dret a accedir i a obtenir còpia dels documents continguts

en els

citats procediments. Per facilitar la consulta, el mateix article indica que els que es

relacionin amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, tindran

dret  a  consultar  aquesta  informació  al  Punt  d'Accés  General  electrònic  de

l'Administració que funcionarà com un portal d'accés.

b)  Si.  Totes  les  notificacions  que  es  practiquin  en  paper  han  de  ser  posades  a

disposició de l'interessat en la Seu Informàtica de l'Administració actuant i al Punt

d'Accés Global (PAG), perquè pugui accedir a el contingut de les mateixes de manera

voluntària (art 42.1 de la Llei 39/2015).

c) Sí. L'ús de l'adreça electrònica habilitada Única per a la pràctica de la notificació als

interessats  obligats  per  l'article  14.2  de  la  Llei  39/2015,  és  aconsellable  perquè

comporta importants beneficis per als interessats ja que ja que es centralitzen totes

les notificacions electròniques en una única direcció URL.

d) Cap de les anteriors respostes és valida.

28.- Un obligat a relacionar-se electrònicament amb les AAPP d’acord amb

l'article 14.2 de la Llei 39/2015, quines garanties té que rebrà totes les seves

notificacions  sense  haver  d'accedir  a  totes  les  seus  electròniques  de  les

administracions públiques?

a) La no notificació del registre a la DEHU no invalidaria les notificacions successives

perquè l'entitat està obligada a això. No obstant això, es recomana practicar un avís



per acreditar l'intent de l'Administració de realitzar la notificació per qualsevol mitjà

disponible.

b) Les notificacions també són un document electrònic i els és d'aplicació l'article 26.2

de la Llei 39/2015, pel qual els documents electrònics per a ser vàlids han d'incorporar

les metadades mínimes obligatòries,  el  que implica que tota notificació electrònica

d'una resolució administrativa ha d'incorporar, a partir de el 2 d'octubre de 2016, les

metadades mínimes obligatòries.

c) Tal com assenyala l'article 43.1 de la Llei 39/2015, cada Administració o organisme

ha de determinar si les notificacions per mitjans electrònics es practiquen mitjançant

compareixença a la seva seu electrònica, a través de l'adreça electrònica habilitada

única (DEHU) o mitjançant

ambdós sistemes.

d) Cap de les respostes anteriors és vàlida.

29. Integren el patrimoni documental de les Illes Balears:

a) Els arxius i documents de titularitat privada radicats en el territori de les Illes 

Balears, d’una antiguitat superior als cent anys.

b) Els documents d’una antiguitat superior als quaranta anys, produïts, rebuts o 

conservats per associacions polítiques o sindicals radicades en el territori de les Illes 

Balears.

c) Els documents radicats en el territori de les Illes Balears d’una antiguitat superior 

als quaranta anys, produïts, rebuts o conservats per l’Església Catòlica

d) Totes les respostes són correctes.

30.- La prestació de serveis per part de tercers a les AP, quan impliqui un

tractament de dades, segons la Llei Orgànica de protecció de dades personals

i garantia dels drets digital s’exigeix:

a) Complir amb el que disposa la Llei Contractes de les Administracions Públiques

b) A més de complir el que disposa en altres lleis, haurà d'incorporar els requisits

formals exigibles l'encarregat del tractament

c) Realitzar còpies de seguretat de dades

d) Crear una persona jurídica diferent subjecta a dret privat

31.- Pel que fa a el dret de rectificació, assenyali la resposta correcta:

a) L'interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament

la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin.



b) L'interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament

la rectificació de les dades personals exactes que li concerneixin

c) L'interessat té dret a obtenir amb dilació indeguda del responsable del tractament

la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin.

d) L'interessat té dret que es completin les dades personals que siguin complets

32.-  Segons  el  Reglament  general  de  protecció  de  dades,  la  informació

facilitada,  així  com tota comunicació i  qualsevol  actuació  realitzada seran

(assenyali la INCORRECTA):

a) Gratuïtes

b) Quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment

causa del seu caràcter repetitiu, el responsable del tractament podrà cobrar un cànon

o negar-se respecte de la sol·licitud a actuar

c)  El  responsable  del  tractament  suportarà  la  càrrega  de  demostrar  el  caràcter

manifestament infundat o excessiu de la sol·licitud

d)  La  informació  que  s'ha  de  facilitar  als  interessats  no  es  pot  transmetre  en

combinació amb icones normalitzats.

33.- Quina de les següents característiques ha de complir el tractament de

dades  per  a  ser  lícit  d'acord  amb  el  Reglament  general  de  protecció  de

dades?

a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades

personals per a un o diversos fins específics

b) El  tractament és necessari  per  al  compliment d'una obligació  legal  aplicable  el

responsable del tractament

c)  El  tractament  és  necessari  per  al  compliment  d'una  obligació  legal  aplicable

l'encarregat del tractament

d) Les respostes a) i b) són correctes.

34.- Segons el Reglament general de protecció de dades, pel que fa als drets

dels interessats, indiqui la resposta correcta:

a) S'exerciran d'acord amb el Reglament General de Prevenció de Dades 2018/679.

b) Són el dret d'accés, rectificació, supressió (oblit) i limitació.

c) Són el dret de portabilitat, accés, rectificació i anul·lació.

d) Són el dret d'accés, oposició, correcció, limitació i supressió.



35.- Sobre l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, assenyali la resposta

INCORRECTA:

a) Un ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia.

b) Es relaciona amb el Govern a través del Ministeri d'Hisenda.

c) Exerceix les seves funcions a través d'un director.

d) Actua amb plena independència de les administracions públiques.

36.- La informació bàsica respecte al  tractament de dades ha de contenir,

com a mínim:

a) Identitat del responsable del tractament i del seu representant, si escau.

b) Possibilitat d'exercir els drets establerts als articles 15 a 22 del RGPD.

c) Finalitat del tractament

d) Les anteriors respostes són totes correctes.

37.- Respecte a la informació que s'ha de facilitar quan les dades personals

s'obtinguin de l'interessat:

a) Es facilitarà el domicili fiscal del responsable

b) No es facilitarà la destinació de les dades

c) No facilitar les dades de contacte del delegat de protecció de dades

d) S'ha de facilitar la identitat i les dades de contacte del responsable.

---Pregunta 38  NO COMPTA x DUPLICADA→

38.-  Segons  el  Reglament  general  de  protecció  de  dades,  la  informació

facilitada,  així  com tota comunicació i  qualsevol  actuació  realitzada seran

(assenyali la INCORRECTA):

a) Gratuïtes

b) Quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment

causa del seu caràcter repetitiu, el responsable del tractament podrà cobrar un cànon

o negar-se respecte de la sol·licitud a actuar

c)  El  responsable  del  tractament  suportarà  la  càrrega  de  demostrar  el  caràcter

manifestament infundat o excessiu de la sol·licitud

d)  La  informació  que  s'ha  de  facilitar  als  interessats  no  es  pot  transmetre  en

combinació amb icones normalitzats.



39. La Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les 

Illes Balears estableix com a principi d’actuació:

a) Les administracions públiques han de promoure i garantir la conservació i la difusió 

dels documents amb la finalitat de posar-los a l’abast dels usuaris.

b) Les administracions públiques han de promoure i garantir que el tractament de la 

documentació i, per tant, la gestió documental, la preservació i la difusió dels 

documents, compleixin la finalitat de posar-los a l’abast dels usuaris i de les usuàries.

c) L’administració general de comunitat autònoma de les Illes Balears, ha de promoure

i garantir el tractament de la documentació i, per tant, la gestió documental i la difusió

dels documents dels arxius del seu àmbit territorial

d) L’administració general de comunitat autònoma de les Illes Balears, ha de garantir 

que el tractament de la documentació, la gestió documental i la conservació i fer-ne la

difusió dels documents dels arxius del seu àmbit territorial

40. Constitueix principi d’actuació de la Llei 15/2006, de 17 d'octubre, 

d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears que les administracions 

públiques han de:

a) Promoure d’una manera activa l’ús de les noves tecnologies en el tractament dels 

arxius i documents, com a eines per millorar-ne la gestió, la conservació, el servei i la 

difusió.

b) Promoure d’una manera activa l’ús de les noves tecnologies en el tractament dels 

arxius d’oficina i els seus documents, com a eines per millorar-ne la gestió, la 

conservació, el servei i la difusió.

c) Promoure d’una manera activa l’ús de les noves tecnologies en el tractament dels 

arxius i documents, com a eines per eliminar el suport paper i generalitzar la difusió i 

lliure accés a la ciutadania.

d) Implantar l’ús de les noves tecnologies en gestió documental per garantir-ne el 

lliure accés digital als documents de l’arxiu a la ciutadania.

41. La Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les 

Illes Balears, a l’article 2 h), defineix gestió documental com:

a) Conjunt de tècniques basades en la planificació, la tramitació i la valoració dels 

documents, que es destinen al control, la conservació i l’eliminació o la transferència 

dels documents inactius a un arxiu.



b) Les teories i tècniques de tramitació, anàlisi i valoració de procediments i 

documents destinades a la producció, el control i l’eliminació o transferència de la 

documentació activa a un arxiu, amb la finalitat de normalitzar les tipologies 

documentals per aconseguir-ne una gestió eficaç i rendible.

c) Les teories i tècniques d’anàlisi i valoració de procediments i documents destinades

a la producció, el control en fase activa i la posterior transferència de la documentació

històrica a un arxiu per aconseguir-ne una gestió eficaç i rendible.

d)  Conjunt  d’operacions  i  de  tècniques  basades  en  l’anàlisi  de  la  producció,  la

tramitació i la valoració dels documents, que es destinen a la planificació, el control,

l’ús, la conservació i l’eliminació o la transferència dels documents a un arxiu, amb

l’objectiu de racionalitzar-ne i  unificar-ne el  tractament i  aconseguir-ne una gestió

eficaç i rendible.

42. La Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les

Illes Balears és d’aplicació als documents i arxius:

a) La titularitat dels quals correspon a l’Administració de la comunitat autònoma de les

Illes Balears, als ajuntaments i organismes externs.

b)  De titularitat  pública  de les  Illes  Balears,  i  als  documents  i  arxius  privats  que

integren o poden integrar el patrimoni documental de les Illes Balears.

c) De titularitat pública de les Illes Balears, i als documents i arxius privats dipositats 

o donats a entitats públiques.

d) De titularitat pública.

43. D’acord amb l’article 11 de la Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i 

patrimoni documental de les Illes Balears, els criteris i els mecanismes 

d’homogeneïtzació en la gestió documental dels arxius de les Illes Balears els

fixarà:

a) La Junta Interinsular d’Arxius. 

b) La Junta Insular d’Arxius.

c) L’òrgan rector de cada entitat pública, de forma autònoma.

d) La Comissió Qualificadora d’Arxius.

    

44. D’acord amb l’article 13 de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, cap 

document públic no pot ser eliminat fora de l’aplicació de la normativa 



d’avaluació prevista a la gestió documental aplicada pel respectiu subsistema

arxivístic per als diferents tipus documental, 

a) Conclosa la fase activa.

b) Concloses les fases activa i semiactiva.

c) Conclosa la fase semiactiva.

d) Conclosa la transferència a l’Arxiu Històric.

45. Els documents produïts o rebuts pels alts càrrecs de les administracions 

públiques, que, en cessar aquests en les seves funcions, no es trobin a l’arxiu

corresponent (art. 14.2 de la Llei 15/2006):

a) Han de ser eliminats.

b) Han de ser lliurats al càrrec que cessa.

c) Han de ser lliurats a qui els succeeixi en el càrrec o han de ser ingressats a l’arxiu 

de l’administració pertinent.

d) Han de ser transferits a l’arxiu de l’administració pertinent la data del cessament.

    

46. En cas de privatització d’una entitat pública, la documentació de 

conservació permanent s’ha de transferir a l’arxiu amb informe previ (art. 15 

de la Llei 15/2006)

a) De la Junta Interinsular d’Arxius.

b) De la Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius.

c) De la comissió tècnica insular d’arxius corresponent, o en el cas d’arxius d’àmbit 

pluriinsular, de la Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius, si s’escau.

d) Del servei d’arxius del consell insulars corresponent, o en el cas d’arxius d’àmbit 

pluriinsular, de la Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius, si s’escau.

47. Si no s’especifica el contrari, l’acord de dipòsit de documents privats en 

arxius públics previst a l’art. 20 de la Llei 15/2006 no autoritza a l’arxiu 

receptor a: 

a) Aplicar les tècniques arxivístiques que corresponguin, segons el sistema de gestió 

documental.

b) Facilitar la difusió dels documents amb finalitats culturals.

c) Facilitar la microfilmació o digitalització comercial.

d) Facilitar l’accés als documents en les condicions generals aplicables a la 

documentació pública.

   



48. Segons la llei 15/2006, la realització de còpies i reproduccions, per 

qualsevol procediment, dels documents d’un arxiu integrat en el Sistema 

Arxivístic de les Illes Balears ha de: 

a) Servir els interessos de la ciutadania

b) Salvaguardar els drets de propietat intel·lectual dels autors del material copiat o 

reproduït.

c) No interferir en l’activitat normal de l’arxiu.

d) Totes les respostes són correctes

49. Pel que fa al tractament arxivístic de la documentació dels arxius que 

integrin el Sistema Arxivístic de les Illes Balears, segons l’article 28 de la Llei

15/2006:

a) Aplicaran les mateixes normes de descripció, llevat dels casos en què això no sigui 

tècnicament possible

b) S’ha de respectar el principi de procedència i l’ordre originari dels documents

c) Els documents han d’estar classificats, ordenats i descrits mitjançant els 

instruments de control i d’informació adequats. Cada fons ha de comptar amb un 

quadre de classificació de la documentació.

d) Totes les respostes són correctes 

50. No constitueix subsistema d’acord amb l’estructura del Sistema Arxivístic

de les Illes Balears definida a l’article 29 de la Llei 15/2006:

a) La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

b) La Universitat de les Illes Balears.

c) El Parlament de les Illes Balears. 

d) El Consell Consultiu de les Illes Balears.

   

51. En matèria de personal, la llei 15/2006 no estableix:

a) Que al capdavant de cada arxiu central de les conselleries del Govern hi ha d’haver 

un arxiver o una arxivera que pertanyi al cos facultatiu corresponent de la comunitat 

autònoma de les Illes Balears.

b) Que les associacions professionals d’arxivers i arxiveres de les Illes Balears siguin 

òrgan consultiu de la Junta Interinsular d’Arxius

c) Que al capdavant de l’Arxiu General del Govern de les Illes Balears i ha d’haver un 

arxiver o una arxivera que pertanyi al cos facultatiu corresponent de la comunitat 

autònoma de les Illes Balears.



d) Que els centres d’arxiu de titularitat pública disposaran de personal suficient i amb 

la qualificació adequada per complir amb els objectius d’aquesta llei en un termini 

màxim de tres anys.

52. El Consejo de Cooperación Archivística, com a òrgan adscrit al Ministerio 

de Cultura y Deporte, no te entre els seves funcions:

a) La proposta i promoció del desenvolupament de polítiques públiques, directrius i 

estratègies relatives a l'administració d'arxius i patrimoni documental, amb especial 

atenció a la implantació de les noves tecnologies en la gestió dels arxius

b) Establir l'estructura dels Sistemes Arxivístics de les Comunitats Autònomes

c) La promoció i el foment de la formació professional i l'intercanvi en l'àmbit 

arxivístic.

d) L'elaboració de criteris uniformes per al desenvolupament dels serveis arxivístics.

53. Independentment del suport dels documents, els arxius integrats en el 

Sistema Arxivístic de les Illes Balears poden fer esporgades de fons segons 

els criteris tècnics de l’òrgan responsable de l’avaluació documental del seu 

subsistema arxivístic:

a) Tot seguint les línies generals acordades a la Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius,

sense que aquest fet afecti el patrimoni documental de les Illes Balears.

b) Mitjançant resolució d’esporgada del responsable tècnic de l’arxiu corresponent.

c) Mitjançant informe proposta preceptiu del tècnic especialitzat responsable de l’Arxiu

i resolució del responsable del patrimoni documental de la administració corresponent.

d) Tot seguint les pautes de publicitat de la Llei de transparència i la resolució 

d’esporgada del responsable de la informació.

54. L'ENI regulat en el Reial decret 4/2010, de 8 de gener, vincula el caràcter

multidimensional de la interoperabilitat a:

a) Convenis o acords del sector públic amb el sector privat

b) Acords interadministratius, en el desplegament dels sistemes i serveis, en la 

determinació i ús d'estàndard

c) Projectes de digitalització públics o privats

d) Portals de transparència

55. Les sigles ENI i ENS són l’abreviació de:

a) Estructura Nacional d’Interoperatibilitat i Estructura Nacional de Seguretat.



b) Esquema Nacional d’Interoperatibilitat i Esquema Nacional de Seguretat.

c) Esquema Nacional d’Interoperatibilitat i Informació i Estructura Nacional de 

Seguretat.

d) Esquema Nacional d’Interoperatibilitat i Esquema Nacional de Seguretat de la 

Informació.

56. Esquema de metadades és l'instrument que defineix:

a) El codi SIA del document

b) La fórmula alfanumèrica d'identificació de context d'un procediment

c) La incorporació de la metadada numèrica de sèrie del quadre de classificació

d) La incorporació i gestió de les metadades de contingut, context i estructura dels 

documents electrònics al llarg del seu cicle de vida

57. Les metadades de gestió de documents serveixen per a:

a) Identificar i contextualitzar persones i llocs referenciats en un procediment

b) Identificar, autenticar i contextualitzar documents, i de la mateixa manera a les 

persones, els processos i els sistemes que els creen, gestionen, mantenen i utilitzen.

c) Autenticar la identitat de les persones, productors i interessats, implicades en un 

procés.

d) Notificar als ciutadans o publicar informació de rellevància de l'organisme productor

    

58. (Disp. Addicional 1a RD 4/2010). La Norma Tècnica d'Interoperabilitat de

Transferència i Ingrés de documents i expedients electrònics tractarà els 

requisits i condicions relatius a la transferència d'agrupacions documentals 

en format electrònic, documents i expedients electrònics, juntament amb:

a) Els codis SIA

b) Les metadades associades al dictamen de valoració del procediment

c) les metadades associades, entre sistemes de gestió de documents electrònics i 

sistemes d'arxiu electrònic.

d) Les metadades associades a la publicació en el portal de transparència

    

59. EL cicle de vida d'un document electrònic es regeix per:

a) La legislació d’Arxius d'aplicació en cada cas.

b) La Política de seguretat dels sistemes.

c) La normativa sectorial de cada procediment en cada unitat productora.

d) La normativa del dret d'accés a la informació.



   

60. Per garantir la interoperabilitat en relació amb la recuperació i 

conservació del document electrònic al llarg del seu cicle de vida, entre altres

mesures, s'inclourà:

a) Un índex electrònic signat per l'òrgan o entitat actuant que garanteixi la integritat 

de l'expedient electrònic.

b) La classificació, d'acord amb un pla de classificació adaptat a les funcions, tant 

generals com específiques, de cadascuna de les administracions públiques.

c) El període de conservació dels documents, establert per les comissions 

qualificadores que corresponguin.

d) Totes les respostes són correctes

61. La digitalització de documents en suport paper d'acord amb la Norma 

Tècnica de Interoperatibilidad es realitzarà en relació amb els següents 

aspectes:

a) Formats propietaris per a la digitalització de documents en suport paper i tècnica 

de compressió emprada

b) Metadades mínimes obligatòries i complementaris.

c) El tipus de tintes, color i gramatge de suport.

d) Totes les respostes són correctes.

62.  Les Administracions Públiques connectaran electrònicament els seus 

inventaris amb:

a) El Sistema d'Informació Administrativa gestionat pel Ministeri de Política Territorial i

Funció Pública

b) El servei en el núvol ORVE

c) La plataforma SIR

d) L'entorn de treball o repositori GIT del Portal d'Administració Electrònica

63. La Norma Tècnica d'Expedient electrònic tractarà de:

a) La seva estructura i format, així com de les especificacions dels serveis de remissió 

i posada a disposició.

b) Les condicions tècniques i les metadades associades al procés de digitalització.

c) Els criteris de selecció i cicle de vida aplicats.

d) Totes les respostes són correctes.



64. El quadre de classificació és un instrument arxivístic que estructura tots 

els documents produïts i rebuts atenent fonamentalment a: 

a) L'estructura orgànica.

b) Les funcions, les activitats i les accionis.

c) L'evolució històrica de les unitats productores.

d) La fase del cicle de vida dels documents o expedients.

65. En l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els organismes públics 

vinculats, el Reial decret 1164/2002 regula:

a) La conservació del patrimoni documental amb valor històric.

b) El control de l'eliminació de documents .

c) La conservació de documents administratius en suport diferent a l'original.

d) Totes les respostes són correctes.

66. L'estudi i dictamen de les qüestions relatives a la qualificació i utilització 

dels documents per a l'Administració de l'Estat i del sector públic estatal 

s'atribueix a:

a) La Comissió de Valoració de Patrimoni Documental

b) Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric

c) La Comissió Superior Qualificadora de Documents Administratius

d) La Comissió d'Identificació i Valoració de documents

67.  En cas de conservació del contingut dels documents en suport diferent a 

l'original, hauran d'observar-se els requisits de l'article 2.3 del RD 

1164/2002:

a) Que el suport original manqui de valor històric.

b) Que el suport original manqui de valor artístic o d'un altre caràcter rellevant que 

aconselli la seva conservació i protecció.

c) Que en el suport original no figurin signatures o un valor especial o que suposin el 

contingut essencial del document pel seu valor probatori de drets i obligacions.

d) Totes les respostes són correctes.

68. El dictamen de l'òrgan responsable de la conservació del patrimoni 

documental és:

a) Preceptiu.

b) Preceptiu i vinculant.

c) Preceptiu i no vinculant.



d) No preceptiu. 

    

69. La resolució motivada que autoritza l'eliminació de document o 

conservació en suport diferent a l'original:

a) Inclou descripció sumària de la documentació afectada, signatures, òrgan o òrgans 

productors, resum de contingut i dates extremes.

b) S’ha de publicar al Butlletí Oficial i es demora tres mesos l'eficàcia de l'autorització.

c) Inclou la determinació de les mesures precises per a la destrucció dels documents 

o, si escau, per a la conservació del seu contingut en suport diferent a l'original.

d) Totes les respostes són correctes.

70. L'òrgan responsable de la custòdia de la documentació, obtinguda 

autorització d'eliminació o canvi de suport obrirà un expedient d'eliminació 

que inclogui:

a) Memòria, dictamen favorable, resolució d'autorització i acta d'eliminació

b) Informe d'eliminació

c) Còpia de la proposta d'eliminació

d) Mostreig dels documents senars

71. El Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el 

Sistema Espanyol d'Arxius en tractar de documents electrònics i preservació 

digital estableix:

a) Els expedients electrònics, donat el seu suport, no formen part del Sistema 

d'Arxius.

b) La identificació clara i precisa de cadascun dels documents mitjançant un codi 

unívoc no és necessària per a l'intercanvi administratiu.

c) La transferència dels expedients electrònics als arxius històrics per a la conservació 

permanent, per a assegurar la seva conservació i accessibilitat a mitjà i llarg termini.

d) La inclusió d'un índex de l'expedient és innecessària si aquest forma part d'un 

repositori, atès que la traçabilitat garanteix la integritat de l'expedient.

    

72. El Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, defineix arxius d'oficina o

de gestió com:

a) Els formats a oficines per documents de suport a la gestió administrativa.



b) Els existents en els òrgans i unitats administratives per a la custòdia de documents 

en fase de tramitació o de contínua utilització i consulta administrativa.

c) Els que valoren els expedients per a determinar el calendari de conservació.

d) Els formats pels documents en paper amb valor històric conservats en oficines per 

a consulta.

   

73. El Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, defineix sistema 

arxivístic com:

a) Conjunt d'òrgans, centres i serveis que gestionen els documents

b) Conjunt de normes reguladores i centres que organitzen, descriuen i difonen 

col·leccions de documents

c) Conjunt de normes reguladores, així com d'òrgans, centres i serveis competents en

la gestió eficaç dels documents i dels arxius.

d) L'estructura orgànica competent en gestió documental que estableix pautes i 

normes reguladores.

    

74. El Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, defineix valoració 

documental com:

a) L'estudi i anàlisi de les característiques administratives, jurídiques, fiscals, 

informatives i històriques dels documents o altres agrupacions documentals.

b) L'estudi i anàlisi dels documents o altres agrupacions documentals per a establir el 

seu valor pecuniari

c) La taxació de la documentació en paper custodiada en els arxius u oficines 

públiques.

d) La identificació dels valors culturals o històrics dels documents de més de cinc anys

per determinar si han de ser transferits a l’arxiu.

           

75. El títol VI, i últim, de la Llei 15/2006, fa referència al règim d'infraccions i

sancions i estableix com a infracció molt greu:

a) L'obstrucció de l'exercici de la potestat inspectora dels administracions competents

b) La disgregació no autoritzada d'arxius o col·leccions documentals integrants del 

patrimoni documental de les Illes Balears.

c) L'incompliment de les condicions de retorn establertes per a l'exportació temporal

d) La manca de comunicació a l’administració respecte de la subhasta d’arxius o 

documents integrants del patrimoni documental.

    



    

76. Els subsistemes arxivístics de les administracions supramunicipals i 

municipals de les Illes Balears d’acord amb Llei 15/2006:

a) Son el conjunt d’òrgans, arxius i documents

b) Tenen per finalitat dotar l’administració local respectiva de la infraestructura 

necessària per garantir la gestió i la conservació del seu patrimoni documental

c) La xarxa d’arxius municipals serà coordinada pel servei d’arxius de cada consell 

insular

d) Totes les respostes són correctes.

    

77.  La Llei 15/2006, respecte a les administracions supramunicipals 

estableix que:

a) Els seus arxius poden acollir la documentació semiactiva i històrica de municipis 

mancomunats que no es trobin en condicions de complir totes les disposicions legals.

b) La documentació que generi es transfereix als cinc anys al arxiu del consell insular 

que correspongui.

c) La documentació que generen no constitueixen un fons, es custodiarà en els 

diversos arxius dels municipis mancomunats.

d) Totes les respostes són correctes.

    

78. La Llei 15/2006 estableix com a funció dels arxius municipals:

a) Vetllar per conservar el patrimoni documental del seu àmbit territorial.

b) Potenciar l’organització d’activitats de divulgació i de foment de la recerca.

c) Col·laborar amb el consell insular que els pertoca en l’elaboració del Cens d’arxius i 

documents de les Illes Balears.

d) Totes les respostes són correctes.

    

79. Els arxius municipals:

a) Poden acollir documentació d'interès històric o cultural d'altres persones físiques o 

jurídiques relacionades amb el municipi.

b) Els mancomunats, acullen documentació que genera la mancomunitat com a part 

dels seus fons propis, sense identificació ni organització diferenciada.

c) Com a arxius centrals, transfereixen la seva documentació a l'arxiu del consell 

insular corresponent als trenta anys.

d) No disposen de quadre de classificació propi.

    



80. Durant el segle XIX a Felanitx:

a) L’any 1900 es fundà una societat on nasqué al mateix temps el setmanari

“El Felanigense”.

b) Pel juliol de 1883, es fundà una societat anomenada “La Emulación”, on

nasqué al mateix temps el setmanari “El Felanigense”.

c) Pel  juliol de 1883, es fundà una societat anomenada “La Emulación”, on

nasqué al mateix temps el setmanari “Felanitx”.

d) L’any 1884, els propietaris del setmanari “Felanitx” adquiriren el local on s’imprimia

i en foren propietaris durant més de quaranta anys.


