
TEMARI COS ADMINISTRATIU 

 

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Els valors superiors de l’ordenament jurídic en la 

Constitució. La reforma constitucional. Els drets i deures fonamentals a la Constitució espanyola 

de 1978. El Tribunal Constitucional. 

Tema 2. La Corona. Les funcions constitucionals del rei. El referendament. 

Tema 3. Les Corts Generals, composició, l’organització de les cambres. La funció legislativa de 

les Corts Generals, en especial el procediment d’elaboració de les lleis. La funció parlamentària 

de control del Govern. El Tribunal de Comptes. El Defensor del Poble.  

Tema 4. El Govern: composició i funcions. El president o presidenta del Govern. Nomenament i 

funcions. Els ministres o les ministres: funcions. Nomenament i cessament del Govern. El Govern 

en funcions. 

Tema 5. L’organització territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El municipi. La 

província. Els consells insulars. 

Tema 6. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Estructura i contingut bàsic. Principis 

fonamentals. La reforma de l’Estatut d’autonomia. El Parlament de les Illes Balears. El president 

o presidenta de les Illes Balears. El Govern de les Illes Balears. L’Administració de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears. 

Tema 7. La Unió Europea. Tractats originaris i de modificació. Els membres de la Unió Europea. 

El sistema institucional de les comunitats europees. El Consell. La Comissió. El Parlament 

Europeu. 

Tema 8. L’Administració electrònica: dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les 

administracions públiques. Registre electrònic. Notificació electrònica. La llengua en els 

procediments. 

Tema 9. Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d’igualtat entre dones i homes. El 

Pla d’Igualtat del personal de Serveis Generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears.  

Tema 10.  L’Administració i la seva submissió a la llei i al dret. Les fonts del dret administratiu. 

Els principis de jerarquia i competència. La llei. Lleis orgàniques i les lleis ordinàries. Les 

disposicions del Govern amb rang de llei. Decrets legislatius i decrets llei. El reglament. El 

costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència. 

Tema 11. L’organització administrativa. La potestat organitzadora.  Disposicions generals. 

Òrgans de les administracions públiques. Principis de la potestat sancionadora. Responsabilitat 

patrimonial de les administracions públiques. Relacions interadministratives. Principis generals.  

Tema 12. L’acte administratiu. Classes. Elements. Validesa i eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat. La 

notificació i la publicació. El silenci administratiu. L’execució forçosa dels actes administratius. 

Tema 13. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. Les disposicions sobre el procediment administratiu comú. 

Garanties. Iniciació, ordenació, instrucció i terminació. Tramitació simplificada. Execució. La 

revisió d’ofici dels actes administratius. Els recursos administratius. 



Tema 14. La contractació administrativa. Classes de contractes públics. Elements dels 

contractes. Els subjectes. Objecte i causa dels contractes públics. La forma de la contractació 

administrativa i els sistemes de selecció dels contractistes. La formalització dels contractes. 

Tema 15. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades 

de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades.  

Tema 16. La regulació constitucional de la funció pública. La Llei de la funció pública de la 

comunitat autònoma de les Illes Balears. El personal al servei de l’Administració pública: 

concepte i classes. Cossos, escales i especialitats i grups de classificació dels funcionaris. La 

selecció del personal funcionari. Els drets i deures dels funcionaris. Les incompatibilitats dels 

funcionaris. La responsabilitat dels funcionaris.  

Tema 17. El dret pressupostari. Els principis pressupostaris. El pressupost de la comunitat 

autònoma de les Illes Balears. Elaboració, estructura, execució i contingut. Els crèdits 

pressupostaris i principi d’especialitat. El control intern i extern dels pressuposts. 

Tema 18. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern: dret d’accés a la informació pública. La llei 4/2011, de 31 de març, de la bona 

administració i el del bon govern de les Illes Balears: la bona administració 


