
ANNEX 5 
EXERCICIS I DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS SELECTIUS 
 
Subgrup A1. Administració general i Administració 
especial o grup equivalent de classificació per a 
personal laboral 
 
És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a 
respondre per escrit un qüestionari de 130 preguntes de tipus 
test amb quatre respostes alternatives de les quals només una 
serà correcta. Les 120 primeres seran ordinàries i avaluables, i 
les 10 darreres seran de reserva. Totes les preguntes 
correspondran al contingut del temari complet de l’oposició. 
 
L’exercici es qualificarà de 0 a 60 punts. Cada pregunta 
resposta correctament es valorarà amb 0,5 punts; les preguntes 
no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si 
figuren amb més d’una resposta o si s’ha senyalat una resposta 
sense apartat equivalent en les alternatives previstes en 
l’exercici, o si s’ha senyalat una resposta incorrecta, no es 
valoraran i no tenen cap tipus de penalització. El test que 
hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, 
duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de 
començar les proves, entre un mínim de dues alternatives 
diferents, excepte en els supòsits del segon paràgraf de la 
lletra c) de la base 6.1 de l’annex 2. 
 
El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 160 minuts. 
 
Per superar-lo serà necessari obtenir una puntuació mínima del 
35 % (21 punts) de la puntuació total.  
 
La qualificació de l’exercici es farà de manera mecanitzada i 
garantint l’anonimat. 
 
En el cas que s’acordi anul·lar alguna pregunta perquè el 
plantejament és incorrecte, perquè totes les respostes 
plantejades són incorrectes o perquè n’hi ha més d’una de 
correcta, i també perquè no hi ha coincidència substancial entre 
la formulació de les preguntes en les dues versions ofertes en 
les llengües oficials de la comunitat autònoma, el tribunal 
establirà en el mateix acord la substitució, a l’efecte del 
càlcul de la qualificació resultant, de les anul·lades per 
d’altres de reserva, i així successivament, d’acord amb l’ordre 
en què figuren en el qüestionari. 
 
El tribunal podrà acordar l’anul·lació d’alguna o algunes de les 
preguntes durant la realització de l’exercici o bé com a 
resultat de les al·legacions presentades a la llista provisional 
d’aprovats. També pot anul·lar preguntes si es detecta d’ofici 
un error material, de fet o aritmètic en qualsevol moment 
anterior a la publicació de la llista definitiva d’aprovats de 
l’exercici. 
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Si una vegada duita a terme l’operació anterior el tribunal 
acorda anul·lar alguna pregunta més, el valor de cada pregunta 
s’ajustarà perquè la puntuació màxima sigui de 60 punts. 
 
Les instruccions disposaran que els aspirants podran emportar-se 
el quadern de preguntes. 
 
Subgrup A2. Administració general i Administració 
especial o grup equivalent de classificació per a 
personal laboral 
 
És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a 
respondre per escrit un qüestionari de 110 preguntes de tipus 
test amb quatre respostes alternatives de les quals només una 
serà correcta. Les 100 primeres seran ordinàries i avaluables, i 
les 10 darreres seran de reserva. Totes les preguntes 
correspondran al contingut del temari complet de l’oposició. 
 
L’exercici es qualificarà de 0 a 60 punts. Cada pregunta 
resposta correctament es valorarà amb 0,6 punts; les preguntes 
no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si 
figuren amb més d’una resposta o si s’ha senyalat una resposta 
sense apartat equivalent en les alternatives previstes en 
l’exercici, o si s’ha senyalat una resposta incorrecta, no es 
valoraran i no tenen cap tipus de penalització. El test que 
hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, 
duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de 
començar les proves, entre un mínim de dues alternatives 
diferents, excepte en els supòsits del segon paràgraf de la 
lletra c) de la base 6.1 de l’annex 2. 
 
El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 135 minuts. 
 
Per superar-lo serà necessari obtenir una puntuació mínima del 
35 % (21 punts) de la puntuació total.  
 
La qualificació de l’exercici es farà de manera mecanitzada i 
garantint l’anonimat. 
 
En el cas que s’acordi anul·lar alguna pregunta perquè el 
plantejament és incorrecte, perquè totes les respostes 
plantejades són incorrectes o perquè n’hi ha més d’una de 
correcta, i també perquè no hi ha coincidència substancial entre 
la formulació de les preguntes en les dues versions ofertes en 
les llengües oficials de la comunitat autònoma, el tribunal 
establirà en el mateix acord la substitució, a l’efecte del 
càlcul de la qualificació resultant, de les anul·lades per 
d’altres de reserva, i així successivament, d’acord amb l’ordre 
en què figuren en el qüestionari. 
 
El tribunal podrà acordar l’anul·lació d’alguna o algunes de les 
preguntes durant la realització de l’exercici o bé com a 
resultat de les al·legacions presentades a la llista provisional 
d’aprovats. També pot anul·lar preguntes si es detecta d’ofici 
un error material, de fet o aritmètic en qualsevol moment 
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anterior a la publicació de la llista definitiva d’aprovats de 
l’exercici. 
 
Si una vegada duita a terme l’operació anterior el tribunal 
acorda anul·lar alguna pregunta més, el valor de cada pregunta 
s’ajustarà perquè la puntuació màxima sigui de 60 punts. 
 
Les instruccions disposaran que els aspirants podran emportar-se 
el quadern de preguntes. 
 
Grup B. Administració especial o grup equivalent de 
classificació per a personal laboral 
 
És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a 
respondre per escrit un qüestionari de 90 preguntes de tipus 
test amb quatre respostes alternatives de les quals només una 
serà correcta. Les 80 primeres seran ordinàries i avaluables, i 
les 10 darreres seran de reserva. Totes les preguntes 
correspondran al contingut del temari complet de l’oposició. 
 
L’exercici es qualificarà de 0 a 60 punts. Cada pregunta 
resposta correctament es valorarà amb 0,75 punts; les preguntes 
no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si 
figuren amb més d’una resposta o si s’ha senyalat una resposta 
sense apartat equivalent en les alternatives previstes en 
l’exercici, o si s’ha senyalat una resposta incorrecta, no es 
valoraran i no tenen cap tipus de penalització. El test que 
hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, 
duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de 
començar les proves, entre un mínim de dues alternatives 
diferents, excepte en els supòsits del segon paràgraf de la 
lletra c) de la base 6.1 de l’annex 2. 
 
El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 110 minuts. 
 
Per superar-lo serà necessari obtenir una puntuació mínima del 
35 % (21 punts) de la puntuació total.  
 
La qualificació de l’exercici es farà de manera mecanitzada i 
garantint l’anonimat. 
 
En el cas que s’acordi anul·lar alguna pregunta perquè el 
plantejament és incorrecte, perquè totes les respostes 
plantejades són incorrectes o perquè n’hi ha més d’una de 
correcta, i també perquè no hi ha coincidència substancial entre 
la formulació de les preguntes en les dues versions ofertes en 
les llengües oficials de la comunitat autònoma, el tribunal 
establirà en el mateix acord la substitució, a l’efecte del 
càlcul de la qualificació resultant, de les anul·lades per 
d’altres de reserva, i així successivament, d’acord amb l’ordre 
en què figuren en el qüestionari. 
 
El tribunal podrà acordar l’anul·lació d’alguna o algunes de les 
preguntes durant la realització de l’exercici o bé com a 
resultat de les al·legacions presentades a la llista provisional 
d’aprovats. També pot anul·lar preguntes si es detecta d’ofici 
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un error material, de fet o aritmètic en qualsevol moment 
anterior a la publicació de la llista definitiva d’aprovats de 
l’exercici. 
 
Si una vegada duita a terme l’operació anterior el tribunal 
acorda anul·lar alguna pregunta més, el valor de cada pregunta 
s’ajustarà perquè la puntuació màxima sigui de 60 punts. 
 
Les instruccions disposaran que els aspirants podran emportar-se 
el quadern de preguntes. 
 
Subgrup C1. Administració general i Administració 
especial o grup equivalent de classificació per a 
personal laboral 
 
És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a 
respondre per escrit un qüestionari de 70 preguntes de tipus 
test amb quatre respostes alternatives de les quals només una 
serà correcta. Les 60 primeres seran ordinàries i avaluables, i 
les 10 darreres seran de reserva. Totes les preguntes 
correspondran al contingut del temari complet de l’oposició. 
 
L’exercici es qualificarà de 0 a 60 punts. Cada pregunta 
resposta correctament es valorarà amb 1 punts; les preguntes no 
resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si 
figuren amb més d’una resposta o si s’ha senyalat una resposta 
sense apartat equivalent en les alternatives previstes en 
l’exercici, o si s’ha senyalat una resposta incorrecta, no es 
valoraran i no tenen cap tipus de penalització. El test que 
hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, 
duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de 
començar les proves, entre un mínim de dues alternatives 
diferents, excepte en els supòsits del segon paràgraf de la 
lletra c) de la base 6.1 de l’annex 2. 
 
El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 90 minuts. 
 
Per superar-lo serà necessari obtenir una puntuació mínima del 
35 % (21 punts) de la puntuació total.  
 
La qualificació de l’exercici es farà de manera mecanitzada i 
garantint l’anonimat. 
 
En el cas que s’acordi anul·lar alguna pregunta perquè el 
plantejament és incorrecte, perquè totes les respostes 
plantejades són incorrectes o perquè n’hi ha més d’una de 
correcta, i també perquè no hi ha coincidència substancial entre 
la formulació de les preguntes en les dues versions ofertes en 
les llengües oficials de la comunitat autònoma, el tribunal 
establirà en el mateix acord la substitució, a l’efecte del 
càlcul de la qualificació resultant, de les anul·lades per 
d’altres de reserva, i així successivament, d’acord amb l’ordre 
en què figuren en el qüestionari. 
 
El tribunal podrà acordar l’anul·lació d’alguna o algunes de les 
preguntes durant la realització de l’exercici o bé com a 
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resultat de les al·legacions presentades a la llista provisional 
d’aprovats. També pot anul·lar preguntes si es detecta d’ofici 
un error material, de fet o aritmètic en qualsevol moment 
anterior a la publicació de la llista definitiva d’aprovats de 
l’exercici. 
 
Si una vegada duita a terme l’operació anterior el tribunal 
acorda anul·lar alguna pregunta més, el valor de cada pregunta 
s’ajustarà perquè la puntuació màxima sigui de 60 punts. 
 
Les instruccions disposaran que els aspirants podran emportar-se 
el quadern de preguntes. 
 
Subgrup C2. Administració general i Administració 
especial o grup equivalent de classificació per a 
personal laboral 
 
És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a 
respondre per escrit un qüestionari de 50 preguntes de tipus 
test amb quatre respostes alternatives de les quals només una 
serà correcta. Les 40 primeres seran ordinàries i avaluables, i 
les 10 darreres seran de reserva. Totes les preguntes 
correspondran al contingut del temari complet de l’oposició. 
 
L’exercici es qualificarà de 0 a 60 punts. Cada pregunta 
resposta correctament es valorarà amb 1,5 punts; les preguntes 
no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si 
figuren amb més d’una resposta o si s’ha senyalat una resposta 
sense apartat equivalent en les alternatives previstes en 
l’exercici, o si s’ha senyalat una resposta incorrecta, no es 
valoraran i no tenen cap tipus de penalització. El test que 
hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, 
duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de 
començar les proves, entre un mínim de dues alternatives 
diferents, excepte en els supòsits del segon paràgraf de la 
lletra c) de la base 6.1 de l’annex 2. 
 
El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 65 minuts. 
 
Per superar-lo serà necessari obtenir una puntuació mínima del 
35 % (21 punts) de la puntuació total.  
 
La qualificació de l’exercici es farà de manera mecanitzada i 
garantint l’anonimat. 
 
En el cas que s’acordi anul·lar alguna pregunta perquè el 
plantejament és incorrecte, perquè totes les respostes 
plantejades són incorrectes o perquè n’hi ha més d’una de 
correcta, i també perquè no hi ha coincidència substancial entre 
la formulació de les preguntes en les dues versions ofertes en 
les llengües oficials de la comunitat autònoma, el tribunal 
establirà en el mateix acord la substitució, a l’efecte del 
càlcul de la qualificació resultant, de les anul·lades per 
d’altres de reserva, i així successivament, d’acord amb l’ordre 
en què figuren en el qüestionari. 
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El tribunal podrà acordar l’anul·lació d’alguna o algunes de les 
preguntes durant la realització de l’exercici o bé com a 
resultat de les al·legacions presentades a la llista provisional 
d’aprovats. També pot anul·lar preguntes si es detecta d’ofici 
un error material, de fet o aritmètic en qualsevol moment 
anterior a la publicació de la llista definitiva d’aprovats de 
l’exercici. 
 
Si una vegada duita a terme l’operació anterior el tribunal 
acorda anul·lar alguna pregunta més, el valor de cada pregunta 
s’ajustarà perquè la puntuació màxima sigui de 60 punts. 
 
Les instruccions disposaran que els aspirants podran emportar-se 
el quadern de preguntes. 
 
Grup AP. Administració general i Administració especial 
o grup equivalent de classificació per a personal 
laboral 
 
És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a 
respondre per escrit un qüestionari de 30 preguntes de tipus 
test amb quatre respostes alternatives de les quals només una 
serà correcta. Les 20 primeres seran ordinàries i avaluables, i 
les 10 darreres seran de reserva. Totes les preguntes 
correspondran al contingut del temari complet de l’oposició. 
 
L’exercici es qualificarà de 0 a 60 punts. Cada pregunta 
resposta correctament es valorarà amb 3,00 punts; les preguntes 
no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si 
figuren amb més d’una resposta o si s’ha senyalat una resposta 
sense apartat equivalent en les alternatives previstes en 
l’exercici, o si s’ha senyalat una resposta incorrecta, no es 
valoraran i no tenen cap tipus de penalització. El test que 
hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, 
duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de 
començar les proves, entre un mínim de dues alternatives 
diferents, excepte en els supòsits del segon paràgraf de la 
lletra c) de la base 6.1 de l’annex 2. 
 
El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 45 minuts. 
 
Per superar-lo serà necessari obtenir una puntuació mínima del 
35 % (21 punts) de la puntuació total.  
 
La qualificació de l’exercici es farà de manera mecanitzada i 
garantint l’anonimat. 
 
En el cas que s’acordi anul·lar alguna pregunta perquè el 
plantejament és incorrecte, perquè totes les respostes 
plantejades són incorrectes o perquè n’hi ha més d’una de 
correcta, i també perquè no hi ha coincidència substancial entre 
la formulació de les preguntes en les dues versions ofertes en 
les llengües oficials de la comunitat autònoma, el tribunal 
establirà en el mateix acord la substitució, a l’efecte del 
càlcul de la qualificació resultant, de les anul·lades per 
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d’altres de reserva, i així successivament, d’acord amb l’ordre 
en què figuren en el qüestionari. 
 
El tribunal podrà acordar l’anul·lació d’alguna o algunes de les 
preguntes durant la realització de l’exercici o bé com a 
resultat de les al·legacions presentades a la llista provisional 
d’aprovats. També pot anul·lar preguntes si es detecta d’ofici 
un error material, de fet o aritmètic en qualsevol moment 
anterior a la publicació de la llista definitiva d’aprovats de 
l’exercici. 
 
Si una vegada duita a terme l’operació anterior el tribunal 
acorda anul·lar alguna pregunta més, el valor de cada pregunta 
s’ajustarà perquè la puntuació màxima sigui de 60 punts. 
 
Les instruccions disposaran que els aspirants podran emportar-se 
el quadern de preguntes. 
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ANNEX 6 
TEMARIS COMUNS PER A L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS 
 
TEMARI SUBGRUP A1. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL 
 
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i 
contingut. Els principis constitucionals i els valors superiors. 
Els drets i els deures fonamentals: garantia i suspensió. La 
reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional. 
 
Tema 2. La Corona: funcions constitucionals del rei. Les Corts 
Generals: composició, atribucions i funcionament. El poder 
judicial: l’organització judicial espanyola. Altres òrgans 
constitucionals: el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes. 
 
Tema 3. El Govern i l’Administració. Relacions del Govern amb 
les Corts Generals. L’Administració General de l’Estat: 
regulació i composició. 
 
Tema 4. L’Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. 
Funcions i competències de l’Estat i de les comunitats 
autònomes. Distribució de competències entre l’Estat i les 
comunitats autònomes. 
 
Tema 5. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el 
Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de 
Justícia. Les fonts del dret comunitari. Els fons estructurals i 
els seus objectius prioritaris. 
 
Tema 6. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: estructura, 
contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l’Estatut 
d’autonomia. 
 
Tema 7. Institucions bàsiques de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears. El Parlament de les Illes Balears: composició, 
atribucions i funcionament. El Síndic de Greuges. La Sindicatura 
de Comptes. El Consell Consultiu. L’Oficina de Prevenció i 
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. 
 
Tema 8. El president o la presidenta de les Illes Balears. El 
Govern de les Illes Balears. L’estructura de l’Administració de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: les conselleries, 
les direccions generals i les secretaries generals. 
 
Tema 9. L’Administració institucional. L’Administració 
corporativa. Especial referència als col·legis professionals. La 
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Tema 10. Les fonts del dret administratiu (I). Concepte de dret 
administratiu. Jerarquia de fonts: la Constitució. La llei. 
Disposicions normatives amb força de llei. Els estatuts 
d’autonomia i les lleis de les comunitats autònomes. 
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Tema 11. Les fonts del dret administratiu (II). El reglament: 
concepte i classes. La potestat reglamentària: fonament, 
titulars i límits. Procediment d’elaboració dels reglaments. 
 
Tema 12. Règim jurídic del sector públic: concepte, principis 
d’actuació i funcionament. Els òrgans de les administracions 
públiques: especial referència als òrgans col·legiats. 
L’atribució de competències als òrgans administratius: 
delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura 
i suplència. Les relacions interadministratives. Els convenis. 
 
Tema 13. L’acte administratiu: característiques generals. 
Requisits, validesa i eficàcia, inderogabilitat singular, 
classes. Nul·litat i anul·labilitat. La revisió dels actes 
administratius: recursos. 
 
Tema. 14. El procediment administratiu: concepte, naturalesa i 
principis generals. Fases del procediment: iniciació, ordenació, 
instrucció i finalització. Execució. 
 
Tema 15. La potestat sancionadora de les administracions 
públiques: principis i procediment. La responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques: principis i 
procediment. Responsabilitat de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions públiques. 
 
Tema 16. Els recursos administratius: concepte i naturalesa 
jurídica. Classes de recursos i regulació positiva. Requisits 
subjectius i objectius. El procediment administratiu en via de 
recurs: especialitats. El recurs d’alçada. El recurs potestatiu 
de reposició. El recurs extraordinari de revisió. Els 
procediments alternatius d’impugnació. 
 
Tema 17. Els contractes del sector públic. Concepte, classes i 
elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment 
dels contractes. Revisió de preus. Resolució, rescissió i 
denúncia dels contractes. Especialitats dels diversos tipus de 
contractes. L’encàrrec de gestió sotmès a la legislació de 
contractació. 
 
Tema 18. Les subvencions públiques: concepte i naturalesa. 
Legislació bàsica nacional i autonòmica aplicable. 
 
Tema 19. L’activitat administrativa de servei públic. Formes de 
gestió dels serveis públics. La gestió directa. Modalitats de 
gestió indirecta. La concessió. 
 
Tema 20. Règim jurídic del personal al servei de les 
administracions públiques: règim estatutari i laboral. L’Estatut 
bàsic de l’empleat públic. Competències de les comunitats 
autònomes. La Llei de la funció pública de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears: estructura i contingut. 
 
Tema 21. El règim jurídic del personal al servei de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. Classes de personal. Accés. 
Procediments per a la provisió de llocs de treball. Carrera i 
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promoció professional. Drets i deures. Situacions 
administratives. El codi de conducta. Règim d’incompatibilitats. 
Règim disciplinari. 
 
Tema 22. El pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears: contingut i estructura. Criteris de classificació dels 
crèdits pressupostaris. El cicle pressupostari. Les 
modificacions pressupostàries.  
 
Tema 23. El procediment general d’execució de la despesa 
pública: fases, òrgans competents i documents comptables. El 
control intern i extern de la gestió econòmica de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Tema 24. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: 
Portal de Transparència de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. Dret d’accés a la informació publica: concepte 
d’informació pública i regles generals del procediment aplicable 
a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Tema 25. La gestió de la qualitat en l’Administració pública: 
conceptes generals. L’avaluació de la qualitat de les 
organitzacions i serveis: concepte i enumeració dels principals 
models. Compromisos de servei i cartes ciutadanes en la 
normativa autonòmica: contingut i procediment. Avaluació de les 
polítiques públiques: concepte i tipus. Gestió i millora 
contínua dels processos. 
 
Tema 26. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament 
amb les administracions públiques. Canals d’atenció a la 
ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Transformació de 
les oficines de registre en les oficines d’assistència en 
matèria de registre: noves funcions. Assistència en l’ús de 
mitjans electrònics. Registre electrònic: normativa estatal 
bàsica i autonòmica. Sistema d’Interconnexió de Registres: 
concepte. Queixes i suggeriments. 
 
Tema 27. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les 
administracions públiques: concepte i finalitat. La Plataforma 
d’Interoperabilitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears (PINBAL). Aportació de documents a càrrec 
dels interessats en el procediment administratiu. 
 
Tema 28. Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria 
d’igualtat, no-discriminació i violència de gènere. El Pla 
d’Igualtat del personal de serveis generals de l’Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Tema 29. La Llei de prevenció de riscs laborals. Riscs i mesures 
preventives associades al lloc de treball. 
 
Tema 30. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les 
persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. 
Drets de les persones. Responsable i encarregat del tractament. 
Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals. 
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TEMARI SUBGRUP A2. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL 		
	
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i 
contingut. Els principis constitucionals i els valors superiors. 
Els drets i els deures fonamentals: garantia i suspensió. La 
reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional. El poder 
judicial. Altres òrgans constitucionals: el Defensor del Poble i 
el Tribunal de Comptes. 
 
Tema 2. El Govern i l’Administració. Relacions del Govern amb 
les Corts Generals. L’Administració General de l’Estat: 
regulació i composició. 
 
Tema 3. L’Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. 
Funcions i competències de l’Estat i de les comunitats 
autònomes. Distribució de competències entre l’Estat i les 
comunitats autònomes. 
 
Tema 4. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el 
Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de 
Justícia. Les fonts del dret comunitari. Els fons estructurals i 
els objectius prioritaris. 
 
Tema 5. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: estructura, 
contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l’Estatut 
d’autonomia. 
 
Tema 6. Institucions bàsiques de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears. El Parlament de les Illes Balears. El president o 
presidenta de les Illes Balears. El Govern de les Illes Balears. 
L’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears: les conselleries, les direccions generals i les 
secretaries generals. 
 
Tema 7. L’Administració institucional. L’Administració 
corporativa. Especial referència als col·legis professionals. La 
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Tema 8. Les fonts del dret administratiu. Concepte de dret 
administratiu. Jerarquia de fonts. La Constitució. La llei. 
Disposicions normatives amb força de llei. Els estatuts 
d’autonomia i les lleis de les comunitats autònomes. El 
reglament: concepte i classes, fonament, titulars i límits. 
 
Tema 9. Règim jurídic del sector públic: concepte, principis 
d’actuació i funcionament. Els òrgans de les administracions 
públiques: especial referència als òrgans col·legiats. 
L’atribució de competències als òrgans administratius: 
delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura 
i suplència. Les relacions interadministratives. Els convenis. 
 
Tema 10. L’acte administratiu: característiques generals. 
Requisits, validesa i eficàcia, inderogabilitat singular i 
classes. Nul·litat i anul·labilitat. La revisió dels actes 
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administratius. Fases del procediment administratiu: iniciació, 
ordenació, instrucció i finalització. Execució. 
 
Tema 11. La potestat sancionadora de les administracions 
públiques: principis i procediment. La responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques: principis i 
procediment. Responsabilitat de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions públiques. 
 
Tema 12. Els contractes del sector públic: concepte, classes i 
elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment 
dels contractes. Revisió de preus. Resolució, rescissió i 
denúncia dels contractes. Tipus de contractes. L’encàrrec de 
gestió sotmès a la legislació de contractació. 
 
Tema 13. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: el personal al 
servei de les administracions públiques. La Llei 3/2007, de 27 
de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears: principis informadors. Accés. Procediments per a 
la provisió de llocs de treball. Carrera professional. Drets i 
deures. Situacions administratives. El codi de conducta. Règim 
disciplinari. 
 
Tema 14. El pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears: contingut i estructura. Criteris de classificació dels 
crèdits pressupostaris. El cicle pressupostari. El control 
intern i extern de la gestió econòmica de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Les subvencions 
públiques: concepte i naturalesa. Legislació bàsica nacional i 
autonòmica aplicable. 
 
Tema 15. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el 
Portal de Transparència de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. Dret d’accés a la informació pública: concepte 
d’informació pública i regles generals del procediment aplicable 
a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Tema 16. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament 
amb les administracions públiques. Canals d’atenció a la 
ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Transformació de 
les oficines de registre en les oficines d’assistència en 
matèria de registre: noves funcions. Assistència en l’ús de 
mitjans electrònics. Registre electrònic: normativa estatal 
bàsica i autonòmica. Queixes i suggeriments. 
 
Tema 17. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les 
administracions públiques: concepte i finalitat. La Plataforma 
d’Interoperabilitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears (PINBAL). Aportació de documents a càrrec 
dels interessats al procediment administratiu. 
 
Tema 18. Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria 
d’igualtat, no-discriminació i violència de gènere. El Pla 
d’Igualtat del personal de serveis generals de l’Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
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Tema 19. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc 
de treball. 
 
Tema 20. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les 
persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. 
Drets de les persones. Responsable 
i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de 
control. Drets digitals. 
 
TEMARI SUBGRUP B. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i 
contingut. Els principis constitucionals i els valors superiors. 
Els drets i els deures fonamentals: garantia i suspensió. La 
reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional. El poder 
judicial. Altres òrgans constitucionals: el Defensor del Poble i 
el Tribunal de Comptes. 
 
Tema 2. El Govern i l’Administració. Relacions del Govern amb 
les Corts Generals. L’Administració General de l’Estat: 
regulació i composició. 
 
Tema 3. L’Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. 
Funcions i competències de l’Estat i de les comunitats 
autònomes. Distribució de competències entre l’Estat i les 
comunitats autònomes. 
 
Tema 4. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el 
Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de 
Justícia. Les fonts del dret comunitari. Els fons estructurals i 
els objectius prioritaris. 
 
Tema 5. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: estructura, 
contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l’Estatut 
d’autonomia. 
 
Tema 6. Institucions bàsiques de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears. El Parlament de les Illes Balears. El president o 
presidenta de les Illes Balears. El Govern de les Illes Balears. 
L’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears: les conselleries, les direccions generals i les 
secretaries generals. 
 
Tema 7. Les fonts del dret administratiu. Concepte de dret 
administratiu. Jerarquia de fonts. La Constitució. La llei. 
Disposicions normatives amb força de llei. Els estatuts 
d’autonomia i les lleis de les comunitats autònomes. El 
reglament: concepte i classes, fonament, titulars i límits. 
 
Tema 8. Règim jurídic del sector públic: concepte, principis 
d’actuació i funcionament. Els òrgans de les administracions 
públiques: especial referència als òrgans col·legiats. 
L’atribució de competències als òrgans administratius: 
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delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura 
i suplència. Les relacions interadministratives. Els convenis. 
 
Tema 9. L’acte administratiu: característiques generals. 
Requisits, validesa i eficàcia, inderogabilitat singular i 
classes. Nul·litat i anul·labilitat. La revisió dels actes 
administratius. Fases del procediment administratiu: iniciació, 
ordenació, instrucció i finalització. Execució. 
 
Tema 10. La potestat sancionadora de les administracions 
públiques: principis i procediment. La responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques: principis i 
procediment. Responsabilitat de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions públiques. 
 
Tema 11. Els contractes del sector públic: concepte, classes i 
elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment 
dels contractes. Revisió de preus. Resolució, rescissió i 
denúncia dels contractes. Tipus de contractes. L’encàrrec de 
gestió sotmès a la legislació de contractació. 
 
Tema 12. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: el personal al 
servei de les administracions públiques. La Llei 3/2007, de 27 
de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears: principis informadors. Accés. Procediments per a 
la provisió de llocs de treball. Carrera professional. Drets i 
deures. Situacions administratives. El codi de conducta. Règim 
disciplinari. 
 
Tema 13. El pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears: contingut i estructura. Criteris de classificació dels 
crèdits pressupostaris. El cicle pressupostari. El control 
intern i extern de la gestió econòmica de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Les subvencions 
públiques: concepte i naturalesa. Legislació bàsica nacional i 
autonòmica aplicable. 
 
Tema 14. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el 
Portal de Transparència de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. Dret d’accés a la informació pública: concepte 
d’informació pública i regles generals del procediment aplicable 
a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Tema 15. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les 
administracions públiques: concepte i finalitat. La Plataforma 
d’Interoperabilitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears (PINBAL). Aportació de documents a càrrec 
dels interessats al procediment administratiu. 
 
Tema 16. Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria 
d’igualtat, no-discriminació i violència de gènere. El Pla 
d’Igualtat del personal de serveis generals de l’Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
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Tema 17. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc 
de treball. 
 
Tema 18. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les 
persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. 
Drets de les persones. Responsable 
i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de 
control. Drets digitals. 
 
TEMARI SUBGRUP C1. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL 		
 
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i 
contingut. Els principis constitucionals. Els drets i els deures 
fonamentals: garantia i suspensió. La reforma de la Constitució. 
 
Tema 2. L’Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. 
Funcions i competències de l’Estat i de les comunitats 
autònomes. Distribució de competències entre l’Estat i les 
comunitats autònomes. 
 
Tema 3. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el 
Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de 
Justícia. Les fonts del dret comunitari. 
 
Tema 4. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: estructura, 
contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l’Estatut 
d’autonomia. 
 
Tema 5. Institucions bàsiques de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears. El Parlament de les Illes Balears.  
 
Tema 6. El president o presidenta de les Illes Balears. Govern 
de les Illes Balears. L’estructura de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears: les conselleries, les 
direccions generals i les secretaries generals. 
 
Tema 7. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia de fonts. La 
llei. Concepte i classes. El reglament. Fonament i límits de la 
potestat reglamentària. Classes de reglaments. 
 
Tema 8. L’acte administratiu: característiques generals. 
Requisits, validesa i eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat. 
Fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, 
instrucció i finalització. Execució. 
 
Tema 9. El personal al servei de les administracions públiques: 
classes. Drets i deures. Situacions administratives. El codi de 
conducta. 
 
Tema 10. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el 
Portal de Transparència de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. Dret d’accés a la informació pública: concepte 
d’informació pública i regles generals del procediment aplicable 
a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
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Tema 11. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament 
amb les administracions públiques. Canals d’atenció a la 
ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Transformació de 
les oficines de registre en les oficines d’assistència en 
matèria de registre: noves funcions. Registre electrònic: 
normativa estatal bàsica i autonòmica. Queixes i suggeriments. 
 
Tema 12. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les 
administracions públiques: concepte i finalitat. La Plataforma 
d’Interoperabilitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears (PINBAL). Aportació de documents a càrrec 
dels interessats al procediment administratiu. 
 
Tema 13. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc 
de treball. 
 
Tema 14. Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria 
d’igualtat, no-discriminació i violència de gènere. El Pla 
d’Igualtat del personal de serveis generals de l’Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Tema 15. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les 
persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. 
Drets de les persones. Responsable i encarregat del tractament. 
Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals. 
 
TEMARI SUBGRUP C2. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL 		
	
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: principis generals. 
Els drets i els deures fonamentals. L’Administració pública: 
principis constitucionals. 
 
Tema 2. L’Administració pública. Diferents nivells. 
Administració General de l’Estat, Administració autonòmica i 
Administració local. El municipi. La província. L’illa. 
 
Tema 3. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques: objecte i 
àmbit d’aplicació. Els drets dels ciutadans en les relacions amb 
les administracions públiques. 
 
Tema 4. El personal al servei de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. Drets i deures del personal 
funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. 
 
Tema 5. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut 
bàsic i principis fonamentals. Institucions de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears. El Parlament de les Illes 
Balears: composició i funcions. El president o presidenta de la 
comunitat autònoma: atribucions. El Govern de la comunitat 
autònoma: composició i competències. 
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Tema 6. El personal al servei de les administracions públiques: 
classes. Drets i deures. Situacions administratives. El codi de 
conducta. 
 
Tema 7. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el 
Portal de Transparència de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears.  
 
Tema 8. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb 
les administracions públiques. Canals d’atenció a la ciutadania: 
presencial, telefònic i electrònic. Transformació de les 
oficines de registre a les oficines d’assistència en matèria de 
registre: noves funcions. Queixes i suggeriments. 
 
Tema 9. La prevenció de riscs laborals. Riscs i mesures 
preventives associades al lloc de treball. 
 
Tema 10. El Pla d’Igualtat del personal de Serveis Generals de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
TEMARI GRUP AP (antic grup E). ADMINISTRACIÓ GENERAL I 
ESPECIAL 		
 
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: principis generals. 
Els drets i els deures fonamentals. L’Administració pública: 
principis constitucionals. 
 
Tema 2. La Llei del procediment administratiu comú: objecte i 
àmbit d’aplicació. Els drets dels ciutadans en les relacions amb 
les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris 
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. 
 
Tema 3. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut 
bàsic i principis fonamentals. Institucions de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears. El Parlament de les Illes 
Balears: composició i funcions. El president o presidenta de la 
comunitat autònoma: atribucions. El Govern de la comunitat 
autònoma: composició i competències. 
 
Tema 4. Seu electrònica: concepte. La Seu Electrònica de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 
procediments i serveis. Transparència: concepte i tipus. 
Publicitat activa: Portal de Transparència de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
Tema 5. El Pla d’Igualtat del personal de serveis generals de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.	
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ANNEX 7 
TEMARIS COMUNS PER A LES ADMINISTRACIONS DELS CONSELLS 
INSULARS I LES ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS 
 
TEMARI SUBGRUP A1. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL 
 
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i 
contingut. Els principis constitucionals i els valors superiors. 
Els drets i els deures fonamentals: garantia i suspensió. La 
reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional. 
 
Tema 2. La Corona: funcions constitucionals del rei. Les Corts 
Generals: composició, atribucions i funcionament. El poder 
judicial: l’organització judicial espanyola. Altres òrgans 
constitucionals: el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes. 
 
Tema 3. El Govern i l’Administració. Relacions del Govern amb 
les Corts Generals. L’Administració General de l’Estat: 
regulació i composició. 
 
Tema 4. L’Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. 
Funcions i competències de l’Estat i de les comunitats 
autònomes. Distribució de competències entre l’Estat i les 
comunitats autònomes. 
 
Tema 5. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el 
Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de 
Justícia. Les fonts del dret comunitari. Els fons estructurals i 
els seus objectius prioritaris. 
 
Tema 6. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: estructura, 
contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l’Estatut 
d’autonomia. 
 
Tema 7. El règim local: principis constitucionals i regulació 
jurídica. L’autonomia local. Entitats que integren 
l’Administració local. Disposicions generals de les bases de 
règim local. 
 
Tema 8. Els consells insulars. Característiques generals. 
Composició, organització i competències en el marc legislatiu 
estatal i autonòmic. 
 
Tema 9. Els béns de les entitats locals. Tipologia. 
Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb 
els seus béns. L’inventari. Les hisendes locals. Classificació 
dels recursos. Les ordenances fiscals i la potestat 
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària.  
 
Tema 10. Les fonts del dret administratiu (I). Concepte de dret 
administratiu. Jerarquia de fonts: la Constitució. La llei. 
Disposicions normatives amb força de llei. Els estatuts 
d’autonomia i les lleis de les comunitats autònomes. 
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Tema 11. Les fonts del dret administratiu (II). El reglament: 
concepte i classes. La potestat reglamentària: fonament, 
titulars i límits. Procediment d’elaboració dels reglaments. 
 
Tema 12. Règim jurídic del sector públic: concepte, principis 
d’actuació i funcionament. Els òrgans de les administracions 
públiques: especial referència als òrgans col·legiats. 
L’atribució de competències als òrgans administratius: 
delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura 
i suplència. Les relacions interadministratives. Els convenis. 
 
Tema 13. L’acte administratiu: característiques generals. 
Requisits, validesa i eficàcia, inderogabilitat singular, 
classes. Nul·litat i anul·labilitat. La revisió dels actes 
administratius: recursos. 
 
Tema. 14. El procediment administratiu: concepte, naturalesa i 
principis generals. Fases del procediment: iniciació, ordenació, 
instrucció i finalització. Execució. 
 
Tema 15. La potestat sancionadora de les administracions 
públiques: principis i procediment. La responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques: principis i 
procediment. Responsabilitat de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions públiques. 
 
Tema 16. Els recursos administratius: concepte i naturalesa 
jurídica. Classes de recursos i regulació positiva. Requisits 
subjectius i objectius. El procediment administratiu en via de 
recurs: especialitats. El recurs d’alçada. El recurs potestatiu 
de reposició. El recurs extraordinari de revisió. Els 
procediments alternatius d’impugnació. 
 
Tema 17. Els contractes del sector públic. Concepte, classes i 
elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment 
dels contractes. Revisió de preus. Resolució, rescissió i 
denúncia dels contractes. Especialitats dels diversos tipus de 
contractes. L’encàrrec de gestió sotmès a la legislació de 
contractació. 
 
Tema 18. Les subvencions públiques: concepte i naturalesa. 
Legislació bàsica nacional i autonòmica aplicable. 
 
Tema 19. L’activitat administrativa de servei públic. Formes de 
gestió dels serveis públics. La gestió directa. Modalitats de 
gestió indirecta. La concessió. 
 
Tema 20. Règim jurídic del personal al servei de les 
administracions públiques: règim estatutari i laboral. L’Estatut 
bàsic de l’empleat públic. Competències de les comunitats 
autònomes. La Llei de la funció pública de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears: estructura i contingut. 
 
Tema 21. La funció pública local. Classes de personal. Règim 
jurídic del personal de les entitats locals de les Illes 
Balears. Els drets i els deures de les persones empleades 
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públiques. Situacions administratives. Incompatibilitats i règim 
disciplinari. 
 
Tema 22. Els pressupost de les entitats locals: principis i 
procés d’aprovació. Estructura del pressupost de despeses. 
 
Tema 23. L’execució i liquidació del pressupost de despeses: 
fases. El control intern i extern de l’activitat 
economicofinancera del sector públic local. 
 
Tema 24. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: 
Portal de Transparència. Dret d’accés a la informació publica: 
concepte d’informació pública i regles generals del procediment 
aplicable. 
 
Tema 25. La gestió de la qualitat en l’Administració pública: 
conceptes generals. L’avaluació de la qualitat de les 
organitzacions i serveis: concepte i enumeració dels principals 
models. Compromisos de servei i cartes ciutadanes en la 
normativa autonòmica: contingut i procediment. Avaluació de les 
polítiques públiques: concepte i tipus. Gestió i millora 
contínua dels processos. 
 
Tema 26. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament 
amb les administracions públiques. Canals d’atenció a la 
ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Transformació de 
les oficines de registre en les oficines d’assistència en 
matèria de registre: noves funcions. Assistència en l’ús de 
mitjans electrònics. Registre electrònic: normativa estatal 
bàsica i autonòmica. Sistema d’Interconnexió de Registres: 
concepte. Queixes i suggeriments. 
 
Tema 27. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les 
administracions públiques: concepte i finalitat. Aportació de 
documents a càrrec dels interessats al procediment 
administratiu. 
 
Tema 28. Normativa estatal i autonòmica en matèria d’igualtat i 
contra la violència de gènere: disposicions generals, objecte, 
principis i polítiques públiques. La violència masclista: 
definició, prevenció i dret a la protecció efectiva.  
 
Tema 29. La Llei de prevenció de riscs laborals. Riscs i mesures 
preventives associades al lloc de treball. 
 
Tema 30. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les 
persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. 
Drets de les persones. Responsable i encarregat del tractament. 
Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals. 
 
 
  



21	
	

TEMARI SUBGRUP. A2 ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL  
 
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i 
contingut. Els principis constitucionals i els valors superiors. 
Els drets i els deures fonamentals: garantia i suspensió. La 
reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional. El poder 
judicial. Altres òrgans constitucionals: el Defensor del Poble i 
el Tribunal de Comptes. 
 
Tema 2. El Govern i l’Administració. Relacions del Govern amb 
les Corts Generals. L’Administració General de l’Estat: 
regulació i composició. 
 
Tema 3. L’Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. 
Funcions i competències de l’Estat i de les comunitats 
autònomes. Distribució de competències entre l’Estat i les 
comunitats autònomes. 
 
Tema 4. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el 
Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de 
Justícia. Les fonts del dret comunitari. Els fons estructurals i 
els objectius prioritaris. 
 
Tema 5. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: estructura, 
contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l’Estatut 
d’autonomia. 
 
Tema 6. El règim local: principis constitucionals i regulació 
jurídica. L’autonomia local. Entitats que integren 
l’Administració local. Disposicions generals de les bases del 
règim local. 
 
Tema 7. Els consells insulars. Característiques generals. 
Composició, organització i competències en el marc legislatiu 
estatal i autonòmic.  
 
Tema 8. Les fonts del dret administratiu. Concepte de dret 
administratiu. Jerarquia de fonts. La Constitució. La llei. 
Disposicions normatives amb força de llei. Els estatuts 
d’autonomia i les lleis de les comunitats autònomes. El 
reglament: concepte i classes, fonament, titulars i límits. 
 
Tema 9. Règim jurídic del sector públic: concepte, principis 
d’actuació i funcionament. Els òrgans de les administracions 
públiques: especial referència als òrgans col·legiats. 
L’atribució de competències als òrgans administratius: 
delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura 
i suplència. Les relacions interadministratives. Els convenis. 
 
Tema 10. L’acte administratiu: característiques generals. 
Requisits, validesa i eficàcia, inderogabilitat singular i 
classes. Nul·litat i anul·labilitat. La revisió dels actes 
administratius. Fases del procediment administratiu: iniciació, 
ordenació, instrucció i finalització. Execució. 
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Tema 11. La potestat sancionadora de les administracions 
públiques: principis i procediment. La responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques: principis i 
procediment. Responsabilitat de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions públiques. 
 
Tema 12. Els contractes del sector públic: concepte, classes i 
elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment 
dels contractes. Revisió de preus. Resolució, rescissió i 
denúncia dels contractes. Tipus de contractes. L’encàrrec de 
gestió sotmès a la legislació de contractació. 
 
Tema 13. La funció pública local. Classes de personal. Règim 
jurídic del personal de les entitats locals de les Illes 
Balears. Els drets i els deures de les persones empleades 
públiques. Situacions administratives. Incompatibilitats i règim 
disciplinari. 
 
Tema 14. Els pressupost de les entitats locals: principis i 
procés d’aprovació. Estructura del pressupost de despeses. 
L’execució i liquidació del pressupost de despeses: fases. El 
control intern i extern de l’activitat economicofinancera del 
sector públic local. Les subvencions públiques: concepte i 
procediment de concessió.  
 
Tema 15. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el 
Portal de Transparència. Dret d’accés a la informació pública: 
concepte d’informació pública i regles generals del procediment 
aplicable. 
 
Tema 16. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament 
amb les administracions públiques. Canals d’atenció a la 
ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Transformació de 
les oficines de registre en les oficines d’assistència en 
matèria de registre: noves funcions. Assistència en l’ús de 
mitjans electrònics. Registre electrònic: normativa estatal 
bàsica i autonòmica. Queixes i suggeriments. 
 
Tema 17. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les 
administracions públiques: concepte i finalitat. Aportació de 
documents a càrrec dels interessats al procediment 
administratiu. 
 
Tema 18. Normativa estatal i autonòmica en matèria d’igualtat i 
contra la violència de gènere: disposicions generals, objecte, 
principis i polítiques públiques. La violència masclista: 
definició, prevenció i dret a la protecció efectiva.  
 
Tema 19. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc 
de treball. 
 
Tema 20. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les 
persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. 
Drets de les persones. Responsable 
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i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de 
control. Drets digitals. 
 
TEMARI SUBGRUP B ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i 
contingut. Els principis constitucionals i els valors superiors. 
Els drets i els deures fonamentals: garantia i suspensió. La 
reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional. El poder 
judicial. Altres òrgans constitucionals: el Defensor del Poble i 
el Tribunal de Comptes. 
 
Tema 2. El Govern i l’Administració. Relacions del Govern amb 
les Corts Generals. L’Administració General de l’Estat: 
regulació i composició. 
 
Tema 3. L’Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. 
Funcions i competències de l’Estat i de les comunitats 
autònomes. Distribució de competències entre l’Estat i les 
comunitats autònomes. 
 
Tema 4. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el 
Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de 
Justícia. Les fonts del dret comunitari. Els fons estructurals i 
els objectius prioritaris. 
 
Tema 5. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: estructura, 
contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l’Estatut 
d’autonomia. 
 
Tema 6. El règim local: principis constitucionals i regulació 
jurídica. L’autonomia local. Entitats que integren 
l’Administració local. Disposicions generals de les bases del 
règim local. Els consells insulars. Característiques generals. 
Composició, organització i competències en el marc legislatiu 
estatal i autonòmic.  
 
Tema 7. Les fonts del dret administratiu. Concepte de dret 
administratiu. Jerarquia de fonts. La Constitució. La llei. 
Disposicions normatives amb força de llei. Els estatuts 
d’autonomia i les lleis de les comunitats autònomes. El 
reglament: concepte i classes, fonament, titulars i límits. 
 
Tema 8. Règim jurídic del sector públic: concepte, principis 
d’actuació i funcionament. Els òrgans de les administracions 
públiques: especial referència als òrgans col·legiats. 
L’atribució de competències als òrgans administratius: 
delegació, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura 
i suplència. Les relacions interadministratives. Els convenis. 
 
Tema 9. L’acte administratiu: característiques generals. 
Requisits, validesa i eficàcia, inderogabilitat singular i 
classes. Nul·litat i anul·labilitat. La revisió dels actes 
administratius. Fases del procediment administratiu: iniciació, 
ordenació, instrucció i finalització. Execució. 
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Tema 10. La potestat sancionadora de les administracions 
públiques: principis i procediment. La responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques: principis i 
procediment. Responsabilitat de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions públiques. 
 
Tema 11. Els contractes del sector públic: concepte, classes i 
elements. Capacitat per contractar i procediment. El compliment 
dels contractes. Revisió de preus. Resolució, rescissió i 
denúncia dels contractes. Tipus de contractes. L’encàrrec de 
gestió sotmès a la legislació de contractació. 
 
Tema 12. La funció pública local. Classes de personal. Règim 
jurídic del personal de les entitats locals de les Illes 
Balears. Els drets i els deures de les persones empleades 
públiques. Situacions administratives. Incompatibilitats i règim 
disciplinari. 
 
Tema 13. Els pressupost de les entitats locals: principis i 
procés d’aprovació. Estructura del pressupost de despeses. 
L’execució i la liquidació del pressupost de despeses: fases. El 
control intern i extern de l’activitat economicofinancera del 
sector públic local. Subvencions públiques. 
 
Tema 14. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el 
Portal de Transparència. Dret d’accés a la informació pública: 
concepte d’informació pública i regles generals del procediment 
aplicable. 
 
Tema 15. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les 
administracions públiques: concepte i finalitat. Aportació de 
documents a càrrec dels interessats al procediment 
administratiu. 
 
Tema 16. Normativa estatal i autonòmica en matèria d’igualtat i 
contra la violència de gènere: disposicions generals, objecte, 
principis i polítiques públiques. La violència masclista: 
definició, prevenció i dret a la protecció efectiva.  
 
Tema 17. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc 
de treball. 
 
Tema 18. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les 
persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. 
Drets de les persones. Responsable 
i encarregat del tractament. Règim sancionador. Autoritats de 
control. Drets digitals. 
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TEMARI SUBGRUP C1. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL  
 
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i 
contingut. Els principis constitucionals. Els drets i els deures 
fonamentals: garantia i suspensió. La reforma de la Constitució. 
 
Tema 2. L’Estat de les autonomies: les comunitats autònomes. 
Funcions i competències de l’Estat i de les comunitats 
autònomes. Distribució de competències entre l’Estat i les 
comunitats autònomes. 
 
Tema 3. La Unió Europea: els tractats. Les institucions: el 
Consell, el Parlament, la Comissió Europea i el Tribunal de 
Justícia. Les fonts del dret comunitari. 
 
Tema 4. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: estructura, 
contingut bàsic i principis fonamentals. Competències de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La reforma de l’Estatut 
d’autonomia. 
 
Tema 5. El règim local: principis constitucionals i regulació 
jurídica. L’autonomia local. Entitats que integren 
l’Administració local. Disposicions generals de les bases del 
règim local.  
 
Tema 6. Els consells insulars. Característiques generals. 
Composició, organització i competències en el marc legislatiu 
estatal i autonòmic. 
 
Tema 7. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia de fonts. La 
llei. Concepte i classes. El reglament. Fonament i límits de la 
potestat reglamentària. Classes de reglaments. 
 
Tema 8. L’acte administratiu: característiques generals. 
Requisits, validesa i eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat. 
Fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, 
instrucció i finalització. Execució. 
 
Tema 9. La funció pública local. Classes de personal. Règim 
jurídic del personal de les entitats locals de les Illes 
Balears. Els drets i els deures de les persones empleades 
públiques. Situacions administratives. Incompatibilitats i règim 
disciplinari. 
 
Tema 10. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el 
Portal de Transparència. Dret d’accés a la informació pública: 
concepte d’informació pública i regles generals del procediment 
aplicable. 
 
Tema 11. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament 
amb les administracions públiques. Canals d’atenció a la 
ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Transformació de 
les oficines de registre en les oficines d’assistència en 
matèria de registre: noves funcions. Registre electrònic: 
normativa estatal bàsica i autonòmica. Queixes i suggeriments. 
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Tema 12. Seu electrònica: concepte. La interoperabilitat a les 
administracions públiques: concepte i finalitat. Aportació de 
documents a càrrec dels interessats al procediment 
administratiu. 
 
Tema 13. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscs laborals. Riscs i mesures preventives associades al lloc 
de treball. 
 
Tema 14. Normativa estatal i autonòmica en matèria d’igualtat i 
contra la violència de gènere: disposicions generals, objecte, 
principis i polítiques públiques. La violència masclista: 
definició, prevenció i dret a la protecció efectiva.  
 
Tema 15. Marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les 
persones físiques. Principis de la protecció de dades personals. 
Drets de les persones. Responsable i encarregat del tractament. 
Règim sancionador. Autoritats de control. Drets digitals. 
 
TEMARI SUBGRUP C2. ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL 
 
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: principis generals. 
Els drets i els deures fonamentals. L’Administració pública: 
principis constitucionals. 
 
Tema 2. L’Administració pública. Diferents nivells. 
Administració General de l’Estat, Administració autonòmica i 
Administració local. El municipi. La província. L’illa. 
 
Tema 3. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques: objecte i 
àmbit d’aplicació. Els drets dels ciutadans en les relacions amb 
les administracions públiques. 
 
Tema 4. La funció pública local. Classes de personal. Els drets 
i els deures de les persones empleades públiques. 
 
Tema 5. El règim local: principis constitucionals i regulació 
jurídica. L’autonomia local. Entitats que integren 
l’Administració local. Els consells insulars.  
 
Tema 6. El personal al servei de les administracions públiques: 
classes. Drets i deures. Situacions administratives. El codi de 
conducta. 
 
Tema 7. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: el 
Portal de Transparència de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears.  
 
Tema 8. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb 
les administracions públiques. Canals d’atenció a la ciutadania: 
presencial, telefònic i electrònic. Transformació de les 
oficines de registre a les oficines d’assistència en matèria de 
registre: noves funcions. Queixes i suggeriments. 
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Tema 9. La prevenció de riscs laborals. Riscs i mesures 
preventives associades al lloc de treball. 
 
Tema 10. Normativa estatal i autonòmica en matèria d’igualtat i 
contra la violència de gènere: disposicions generals, objecte, 
principis i polítiques públiques. La violència masclista: 
definició, prevenció i dret a la protecció efectiva.  
 
TEMARI GRUP AP (antic grup E). ADMINISTRACIÓ GENERAL I 
ESPECIAL  
 
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: principis generals. 
Els drets i els deures fonamentals. L’Administració pública: 
principis constitucionals. 
 
Tema 2. La Llei del procediment administratiu comú: objecte i 
àmbit d’aplicació. Els drets dels ciutadans en les relacions amb 
les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris 
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. 
 
Tema 3. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears: contingut 
bàsic i principis fonamentals. Institucions de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears. El Parlament de les Illes 
Balears: composició i funcions. El president o presidenta de la 
comunitat autònoma: atribucions. El Govern de la comunitat 
autònoma: composició i competències. 
 
Tema 4. Seu electrònica: concepte. La Seu Electrònica: 
procediments i serveis. Transparència: concepte i tipus. 
Publicitat activa: Portal de Transparència. 
 
Tema 5. Normativa estatal i autonòmica en matèria d’igualtat i 
contra la violència de gènere: disposicions generals, objecte, 
principis i polítiques públiques.  
 


