Identificació de l’expedient: Ex. núm. 10832/2018, sobre convocatòria d’una borsa de
treball d’encarregat/da de mercats per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats
urgents de contractació a l’Ajuntament d’Eivissa.
PROCÉS SELECTIU – Fase d’oposició
Segon exercici: Prova de coneixements referides al programa de temes de l’Annex I de
les bases.
Recordar-vos que cada resposta correcta és valorarà amb 1 punt, les preguntes no
respostes no és valoraran i les respostes errònies es penalitzaran amb 0,334 punts.

1. Quants de grups polítics hi ha actualment a l’Ajuntament d’Eivissa?.
a) 4
b) 3
c) 2
d) 5
2. Quants de regidors formen l’equip de Govern?
a) 7
b) 9
c) 11
d) 12
3. El grup polític Guayem Eivissa forma part de l’equip de Govern?
a) Sí
b) No
c) No existeix aquest grup polític
d) Sí, però s'anomena Guayem Eivissa i Formentera
4. L’organització municipal s’estructura en Àrees que engloben les diferents
Regidories:
a) Àrea econòmica i d’Administració municipal; Àrea de Territori, Urbanisme i Activitats;
Àrea de Benestar Social, cooperació al desenvolupament i nova ciutadania.
b) Àrea econòmica i d’Administració municipal; Àrea de Territori i Sostenibilitat;
Àrea de Benestar Social, cooperació al desenvolupament i nova ciutadania.

c) Àrea econòmica i d’Hisenda municipal; Àrea de Territori i Sostenibilitat; Àrea de
Benestar Social, cooperació al desenvolupament i nova ciutadania.
d) Àrea econòmica i d’Administració municipal; Àrea de Territori i Sostenibilitat; Àrea de
Benestar Social, cooperació a la vivenda i nova ciutadania.
5. L’actual alcalde de la ciutat d’Eivissa és:
a) Rafael Ruiz Gómez
b) Rafael Gónzalez Ruiz
c) Rafael Ruiz García
d) Rafael Ruiz González
6) Els mercats municipals són:
a) Mercat Nou, Mercat Vell i Mercat Pagès
b) Mercat Nou, Mercat Vell i Peixateria
c) Mercat Nou, Mercat d’abastos i Mercat Pagès
d) Mercat Vell, Mercat gurmet i Mercat Pagès
7) Els mercats municipals són:
a) de competència del Consell Insular
b) de competència exclusiva de l’Ajuntament
c) de competència del Consell i de l’Ajuntament
d) de competència del Govern Balear i de l’Ajuntament
8) Les parades dels Mercats municipals permanents es classificaran, en raó dels
termini d’adjudicació als usuaris en:
a)
1. Fixos: aquells que la seua explotació es concedeix en virtut d’expedient i per
una duració determinada.
2. Eventuals: aquells que la seua ocupació s’autoritza només accidentalment i a
títol de precari.
b)
1. Fixos: aquells que la seua explotació es concedeix en virtut d’expedient i per una
duració de 100 anys
2. Eventuals: aquells que la seua ocupació s’autoritza per una duració de tres mesos

c)
1. Fixos: aquells que la seua explotació es concedeix en virtut d’expedient i per una
duració determinada.
2. Eventuals: aquells que la seua ocupació s’autoritza per una duració de tres mesos
d) 1. Fixos: aquells que la seua explotació es concedeix en virtut d’expedient i per una
duració de 99 anys
2. Eventuals: aquells que la seua ocupació s’autoritza només accidentalment i a títol de
precari.
9. L’adjudicatari o titular d’una autorització d’una parada d’un mercat municipal
tendrà:
a) Capacitat jurídica per contractar, no es trobarà incurs en cap de les incapacitats
previstes en el Reglament de contractació de les Corporacions Locals,i no patiran cap
malaltia infecto-contagiosa.
b) Capacitat física per contractar, no es trobarà incurs en cap de les incapacitats
previstes en el Reglament de contractació de les Corporacions Locals, no haurà
incorregut en sancions que impliquin causa de caducitat conforme a l’establert al
Reglament municipal de Mercats i no patiran cap malaltia infecto-contagiosa.
c) Capacitat jurídica per contractar, no es trobarà incurs en cap de les incapacitats
previstes en el Reglament de contractació de les Corporacions Locals, no haurà
incorregut en sancions que impliquin causa de caducitat conforme a l’establert al
Reglament municipal de Mercats i no patiran cap malaltia infecto-contagiosa.
d) Capacitat jurídica per contractar, no es trobarà incurs en cap de les incapacitats
previstes en el Reglament de contractació de les Corporacions Locals, no haurà
incorregut en sancions que impliquin causa de caducitat conforme a l’establert al
Reglament municipal de Mercats i patiran malaltia infecto-contagiosa.
10. Les parades que restin vacants després d’un procés de contractació i de
conformitat amb els plecs reguladors podran ser objecte d’ocupació:
a) Per adjudicació directa i per un termini de sis mesos
b) Per adjudicació directa i sense que el termini de l’autorització excedeixi de la
concessió inicial
c) Per procediment simplificat obert
d) Per adjudicació directa i per un termini de dos anys
11. No es podrà efectuar la transmissió d’una parada...
a) Sense autorització municipal
b) Sense autorització de la resta de concessionaris

c) Sense l’autorització de la majoria simple dels concessionaris
d) Sense autorització municipal i del president de l’associació de comerciants del mercat
12. Per sol.licitar la transmissió d’una parada «mortiscausa», els hereters
disposaran del termini de...
a) No hi ha assenyalat cap termini
b) d’un any des de la defunció del titular, transcorregut aquest termini es declararà
caducada l’adjudicació
c) de nou anys des de la defunció del titular, transcorregut aquest termini es declararà
caducada l’adjudicació
d) No es pot sol·licitar la transmissió d’una parada «mortiscausa»
13. L’explotació de les parades quedarà subjecte a l’abonament dels drets que
figuren a...
a) L’ordenança fiscal municipal d’aplicació
b) Al Reglament de Mercats
c) a la Llei de Comerç
d) a la Llei General Tributària
14. Les despeses de manteniment i conservació de les parades del Mercat són de:
a) Exclusivament a càrrec de l’Ajuntament
b) Exclusivament a càrrec de l’adjudicatari
c) A càrrec de l’Ajuntament i de l’adjudicatari a parts iguals
d) A càrrec del Consell Insular i de l’Ajuntament
15. Per efectuar obres particulars a les parades...
a) Els adjudicataris estaran obligats a realitzar les obres necessàries per a la seua
conservació en perfectes condicions d’ús i gaudi per al compliment de la finalitat per la
qual es varen concedir.
b) Els adjudicataris estaran obligats, prèvia llicència municipal, a realitzar les
obres necessàries per a la seua conservació en perfectes condicions d’ús i gaudi
per al compliment de la finalitat per la qual es varen concedir.
c) L’Ajuntament estarà obligat a realitzar les obres necessàries per a la seua

conservació en perfectes condicions d’ús i gaudi per al compliment de la finalitat per la
qual es varen concedir.
d) No es poden realitzar obres
16. Les notificacions s’han de cursar dins del termini de ...
a) Deu dies a partir de la data en què s’hagi dictat l’acte.
b) Un mes a partir de la data en què s’hagi dictat l’acte.
c) No hi ha termini establert
d) un any a partir de la data en què s’hagi dictat l’acte.
17. Totes les notificacions que es practiquin en paper s’han de posar a disposició
de l’interessat a:
a) A la seu electrònica de l’Administració o organisme actuant perquè pugui
accedir al seu contingut de manera voluntària.
b) Al Tauler d’anuncis de la Corporació.
c) A la seu electrònica de l’Administració o organisme actuant perquè pugui accedir al
seu contingut de manera obligatòria.
d) A la seu electrònica de l’Administració i al Tauler d’Anuncis de la Corporació
18. Les notificacions per mitjans electròniques que siguin de caràcter obligatori,
s’entén rebutjada quan ...
a) Quan hagin transcorregut quinze dies naturals des de la posada a disposició de la
notificació sense que s’accedeixi al seu contingut.
b) Quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la
notificació sense que s’accedeixi al seu contingut.
c) Quan hagin transcorregut quinze dies hàbils des de la posada a disposició de la
notificació sense que s’accedeixi al seu contingut.
d) Quan hagin transcorregut deu dies hàbils des de la posada a disposició de la
notificació sense que s’accedeixi al seu contingut
19. Quan han de ser objecte de publicació els actes administratius?
a) Quan així ho estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan ho
aconsellin raons d’interès social apreciades pel Ple de la Corporació
b) Quan tenguin per destinatari una persona determinada

c) Quan així ho estableixin les normes reguladores de cada procediment o quan
ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan competent
d) Sempre és facultativa la publicació d’un acte administratiu

20. La publicació d’un acte administratiu s’ha de fer...
a) Al diari oficial que correspongui, segons quina sigui l’Administració de la qual
procedeixi l’acte a notificar.
b) Al diari de major difusió del municipi
c) Al Butlletí Oficial de l’Estat.
d) Els actes administratius no es publiquen.

