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RESOLUCIÓ DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER PROVEIR UNA PLAÇA DE LLETRAT O 
LLETRADA DEL COS DE LLETRATS DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

 
 La Mesa del Parlament, en la sessió de dia 21 de juny, d’acord amb el que estableixen els articles 
7, 12 i 13 de l'Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears, i d’acord amb l’oferta pública 
d’ocupació del Parlament de les Illes Balears per a l’any 2016, convoca concurs oposició lliure per proveir 
una plaça de lletrat o lletrada del cos de lletrats del Parlament de les Illes Balears. 
 

Resolució 
 
 Atès que a la relació de llocs de feina del Parlament de les Illes Balears hi ha actualment una 
plaça de lletrat o lletrada vacant i dotada pressupostàriament, s’acorda d’aprovar la convocatòria per 
proveir-la, mitjançant concurs oposició en torn lliure, tot d'acord amb les bases que es relacionen a 
continuació, l’anunci de la qual es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) i 
a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears. 
 
Primera 
Normes generals 
 
 Es convoca el procés selectiu per proveir mitjançant concurs-oposició en torn lliure una plaça 
vacant de lletrat o lletrada del Parlament de les Illes Balears, amb caràcter de funcionari de carrera, del 
cos de lletrats del Parlament de les Illes Balears, grup A, subgrup A1, nivell de complement de destí 30 i 
complement específic de 2.270,39 € mensuals. 
 
 La prestació del servei s’efectuarà en règim de dedicació exclusiva. 
 
Segona 
Requisits de participació 
 
2.1. Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea o d’algun dels 
països que hagin subscrit un tractat internacional en els termes establerts a la disposició addicional única 
de la Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública dels 
nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea i també d’acord amb l’establert a l’article 57 de 
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
2.2. Tenir complerts els 18 anys d’edat i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa, ambdues edats 
referides al dia en què finalitzi el termini de presentació d’instàncies. 
 
2.3. No estar inhabilitat o inhabilitada ni suspès o suspesa per a l'exercici de la funció pública. No haver 
estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública, òrgan 
constitucional o estatutari. No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per sentència ferma per a l'acompliment 
de funcions públiques. 
 
2.4 No patir malaltia ni disminució física o psíquica que impedeixi l'acompliment de les funcions 
corresponents i tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions corresponents 
a la plaça de lletrat o lletrada. 
 
2.5. Posseir el títol corresponent a la llicenciatura en dret o al grau en dret. 
 
2.6. Estar en possessió del certificat C1 de coneixements de català, acreditat mitjançant certificat, títol, 
diploma o equivalent, expedit o homologat per l’òrgan competent en matèria lingüística del Govern de les 
Illes Balears o bé per l’Escola Balear d’Administració Pública. 
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 Aquells aspirants que no presentin la certificació o el títol exigit hauran de realitzar una prova de 
català per demostrar la seva suficiència en els coneixements d’aquesta llengua. 
 
2.7. Aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran d’aportar les corresponents 
certificacions d’homologació del títol exigit a l’apartat cinquè pel Ministeri d’Educació, i així mateix el de 
coneixement de la llengua castellana degudament homologat. Si no acrediten aquest darrer s’haurà de 
fer una prova, el resultat de la qual serà la d’apte o no apte. 
 
Tercera 
Drets d’examen 
 
 D’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics del Govern 
de les Illes Balears, per inscriure’s en la convocatòria els aspirants han d’abonar la taxa de 22 €. 
 
3.1. En els casos de persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria 
general, s’estableix una bonificació del 30%. 
 
3.2. En els casos de persones membres de famílies nombroses de categoria especial, s’estableix una 
bonificació del 50%. 
 
3.3. El pagament de la taxa s’ha d’efectuar en qualsevol oficina del BMN en el compte ES 
6904872099152000009205. Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud el resguard de la imposició en 
què ha de constar que són els remitents de l’abonament. 
 Queden exempts de fer el pagament de la taxa aquells aspirants que acreditin documentalment 
que, dins el termini de presentació de la sol·licitud, estan en situació d’atur i no perceben cap prestació 
econòmica i els que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. 
 
Quarta 
Presentació d'instàncies i termini per l'admissió dels aspirants 
 
4.1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i vulgui participar en aquestes proves 
presentarà al Registre de l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la corresponent instància, 
segons el model que figura a l’annex II, juntament amb la documentació que s'hi exigeix, dins el termini 
de 20 dies naturals, que s’iniciarà a partir de l'endemà al de la data de publicació d’aquestes bases al 
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. 
 
4.2. Els aspirants que presentin les certificacions o els títols requerits a la base segona, hauran de 
presentar-los aportant la còpia o les còpies degudament compulsades  juntament amb la instància. Així 
mateix, s’hi adjuntaran els documents, títols i certificats degudament acarats que acreditin els mèrits que 
s’han de valorar a la fase de concurs. 
 
4.3. La presentació d'instàncies també es podrà realitzar pel procediment establert a la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú. 
 
4.4. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia Major publicarà la llista provisional 
d’admesos i exclosos al tauler d'anuncis de la cambra i a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears 
(www.parlamentib.es). S'hi farà constar el nom, els cognoms i el número de DNI, així mateix s'hi 
assenyalarà el motiu de la no-admissió dels aspirants exclosos, per tal que aquests, en el termini de 10 
dies hàbils comptadors des de la data de publicació de la llista provisional, puguin al·legar o esmenar la 
causa que ha motivat la seva exclusió provisional. 
 
4.5. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d'un mes, el tribunal resoldrà les 
reclamacions que s'hagin pogut presentar, si n'hi havia, i dictarà la corresponent resolució, publicarà la 
llista definitiva dels aspirants admesos al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, a la pàgina 
web del Parlament de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de la cambra. En aquesta llista s’inclourà el 
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lloc, la data i l’hora de celebració de les proves de castellà i català (si n’és el cas) i s'assenyalaran així 
mateix les persones aspirants que resten exemptes de realitzar-les, o del primer exercici escrit, si n’és el 
cas. El primer exercici no podrà celebrar-se abans del mes de gener de l’any 2017. 
 
Cinquena 
Tribunal qualificador. Composició i funcionament 
 
5.1. El tribunal es constituirà dins el quinze dies següents al de la finalització del termini de presentació 
de les sol·licituds, amb convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del seu president o 
presidenta. 
 
5.2. El tribunal qualificador estarà constituït per les persones següents: 
 
5.2.1  Presidència:  
 Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud 
 Suplent: Sr. Vicenç Thomàs i Mulet 
 
5.2.2. Vocal:  
 Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan 
 Suplent: Sra. María Salom i Coll 
 
5.2.3. Vocal: 
 Sra Joana Maria Servera i Martínez 
 Suplent: Sr. José Ramón Ahicart i Sanjosé 
 
5.2.4. Vocal:  
 Sr. Joan Oliver i Araujo 
 Suplent: Sra. María Ballester Cardell 
  
5.2.5. Vocal:  
 Sra. Esperança Munar i Pascual 
 Suplent: Sr. Lluís Isern i Estela 
 
5.2.7. Secretaria:  
 Sra. Catalina Palmer i Taura 
 Suplent: el cap de Recursos Humans 
 
5.3. En la sessió constitutiva, el president o la presidenta del Tribunal sol·licitarà als membres, titulars i 
suplents, la declaració expressa de no trobar-se sotmesos a les circumstàncies previstes a l'article 28 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal, se substanciaran d'acord amb el 
que disposen els articles 28 i 29 d'aquesta llei. 
 
5.4. El tribunal qualificador haurà de constituir-se i actuar amb la presència de la majoria absoluta dels 
seus membres i serà necessària la presència de la presidenta i la secretària, o de les persones que les 
substitueixin. Les seves resolucions s’adoptaran per majoria. 
 
5.5. Als efectes de notificacions i incidències, el tribunal tendrà la seu al Parlament de les Illes Balears. 
 
5.6. Els dubtes o les reclamacions que puguin originar-se en la interpretació i l’aplicació de les bases de 
la convocatòria, així com el que s’ha de fer en els casos no prevists, seran resolts pel tribunal. 
 
5.7. El tribunal qualificador podrà disposar la incorporació als seus treballs d’assessors per a aquelles 
proves en què resulti necessari fer-ho. Els assessors es limitaran a prestar la seva col·laboració al tribunal 
i hi tindran veu, però no vot. 
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5.8. De totes les reunions i les sessions del tribunal qualificador s’aixecarà la corresponent acta per part 
del secretari o de la secretària, que, signada pels membres assistents, s’adjuntarà a l’expedient. 
 
Sisena 
Procediment selectiu i desenvolupament de les proves 
 
 El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició, que s’ha de desenvolupar en 
dues fases, una fase de concurs i una altra d’oposició. 
 
6.1. Fase  de concurs 
 
 La fase de concurs no tendrà caràcter eliminatori. 
 
 La puntuació màxima d’aquesta fase serà de fins a 30 punts sobre els 100 punts de la nota 
global (15 punts en relació amb la formació i 15 punts en relació amb l’antiguitat), tot d’acord amb el 
següent barem: 
 
6.1.1. Coneixements de català 
 
 Els certificats expedits per l’EBAP o per l’òrgan competent en matèria lingüística del Govern de 
les Illes Balears, o els homologats per aquest, relacionats amb els tipus de coneixements següents:  
 

Certificat de coneixements superiors (certificat C2 o equivalent) 2 punts 
Certificat de coneixements específics de llenguatge administratiu 1,20 punts 

 
 En relació amb l’equivalència sobre els certificats o títols de coneixements de català o sobre la 
validesa d’aquests, s’estarà d’acord amb allò que es reguli al respecte per part de l’òrgan competent en 
matèria lingüística del Govern de les Illes Balears. 
 
 La valoració màxima d’aquest apartat serà de 3,20 punts. 
 
6.1.2. Coneixement d’anglès, francès, i alemany 
 
 Es valoraran  els certificats acreditatius dels coneixements de les llengües anglesa, francesa i 
alemanya expedits per les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI), de les universitats, de l’EBAP, i d’altres 
escoles d’administració pública amb les puntuacions següents: 
 

 Nivells del Marc comú 
europeu 

Escoles 
Oficials 
Idiomes 

Universitats, 
escoles 

d’administració 
pública, 

organitzacions 
sindicals 
acords 

formació 
contínua 

Altres nivells EBAP Puntuació 

    1r curs de nivell inicial 0,02 
    2n curs de nivell inicial 0,03 

A1 Bàsic 1 (primer curs de 
cicle elemental) 

 
0,05 

 
0,04 

1r curs de nivell 
elemental 

 
0’04 

A2 Bàsic 2 (segon curs de 
cicle elemental) 

 
0,25 

 
0,05 

2n curs de nivell 
elemental 

 
0’05 

B1 Intermedi 1 0,45 0,56 1r curs de nivell mitjà 0,45 
B1+ Intermedi 2 (tercer curs     
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de cicle elemental) 0,65 0,45 2n curs de nivell mitjà 0,56 
B2 Avançant (abans primer 

curs cicle superior) 
 

0,85 
 

0,65 
  

B2+ Avançat B2 + (abans 
segon curs de cicle 
superior) 

 
 

0,95 

 
 

0,85 

  
 

C1  1,05 1,05   
C2  1,15 1,15   

 
 A més a més es valoraran altres certificats del Marc comú europeu considerats equivalents i que 
es valoren amb la mateixa puntuació que els certificats de les escoles oficials d’idiomes: 
 
1) Alemany 
 
Nivell Alemany Puntuació 

A1 Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch A1 
Star Deutsch 1 

 
0,05 

A2 Títol de nivell elemental EOI 
Europäishes Sprachenzertifikat Deutsch A2 
Start Deutsch 2 

 
 

0,25 
 

B1 Títol de nivell intermeid EOI (= certificat de nivell elemental 
Europäishes Sprachenzertifikat Deutsch B1 
Zertificat Deutsch 

 
 

0,65 
B2 Títol de nivell avançant EOI (= certificat de nivell superior; certificat 

d’aptitud) 
Diplomat universitari especialista en llengua alamenya (Mestre o altres) 
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 1 (DSH-1) 
Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C1 
Goethe-Zertifikat B2 
Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)-TDN3 

 
 
 
 
 
 

0,95 
C1 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 2 (DSH-2) 

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C2 
Goethe-Zertifikat C1 
Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) 

 
 
 

1,05 
C2 Llicenciat en filologia alemanya 

Llicenciat en traducció i interpretació: llengua alemanya 
Deustche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 3 (DSH-3) 
Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C2 
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) 
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) 

 
 
 
 
 

1,15 
 
2) Anglès: 
 
Nivell Anglès Puntuació 

A2 Certificat de nivell intermig EOI (= certificat de nivell elemental) 
PET (Preliminary Englisch Test). Cambridge University 
ISE 1 (Integrated Skills in Englisch). Trinity College London 

 
 

0,25 
B1 Certificat de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell elemental) 

PET (Preliminary Englisch Test). Cambridge University 
ISE 1 (Integrated Skills in Englisch). Trinity College London 

 
 

0,65 
B2 Certificat de nivel avançant EOI (= certificate de nivell superior; certificate 

d’aptitud) 
Diplomat Universitari especialista en llengua anglesa (mestre o altres) 
FCE (First Certificate in Englisch). Cambridge University 
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ISE II (Integrated Skills in Englisch). Triniyt College London 0,95 
C1 CAE (Certificate in Advanced Englisch). Camb ridge University 

ISE III (Integrated Skills in Englisch). Trinity College 
 

1,05 
C2 Llicenciat en filologia anglesa 

Llicenciat en traducción i interpretación: llengua anglesa 
CPE (Certificate of Proficiency in Englisch). Cambridge University 
ISE IV (Integrated Skills in Englisch). Trinity College 

 
 
 

1,15 
 
3) Francès: 
 
Nivell Francès Puntuació 

A1 DELF (diplome d’études en langue française A1 0,05 
A2 Títol de nivell elemental EOI 

DELF A2 
 

0,25 
B1 Títol de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell elemental) 

DELF B1 
 

0,65 
B2 Títol de nivell avançat EOI (= certificat de nivell superior; certificat 

d’aptitud) 
Diplomat universitari especialista llengua francesa (mestre o altres) 
DELF B2 

 
 
 

0,95 
C1 DALF (diplome approfondi de langue française C1 1,05 
C2 Llicenciat en filologia francesa 

Llicenciat en traducció i interpretació: llengua francesa 
DALF C2 

 
 

1,15 
 
 La valoració s’efectuarà d’acord amb els següents criteris: 

 Per a una mateixa llengua només es valorarà el nivell superior dels acreditats amb els criteris 
assenyalats anteriorment. 

 Es podran valorar simultàniament llengües diferents, amb els criteris indicats anteriorment. 
 Si existeixen dubtes en relació amb la validesa d’algun certificat, l’equivalència de nivells o 

sobre la puntuació que s’hi ha d’atorgar, es podrà sol·licitar informe a l’EBAP, l'EOI o òrgan o 
entitat administrativa que pertoqui d’acord amb la normativa vigent en matèria de llengües 
de la Unió Europea i/o de l’Estat espanyol. 

 
 La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 3 punts. 
 
6.1.3. Cursos de formació i perfeccionament: 
 
 Es valoraran els cursos impartits per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), l'Institut 
Nacional d’Administració Pública (INAP), el Ministeri per les Administracions Públiques i per altres escoles 
d’administració pública de les comunitats autònomes, i així mateix per les organitzacions sindicals en el 
marc dels convenis que signen amb les Administracions Públiques de l’Estat i de la CAIB, en el marc dels 
acords de formació contínua, bé actuant com a promotors, bé com a signats dels acords esmentats. 
 
 També es valoraran altres accions formatives com seminaris, congressos, jornades d’estudis, 
impartits per administracions públiques, universitats, col·legis oficials i per aquells centres o organismes 
establerts a l’apartat 7.3.2. de la Resolució de la consellera d’Interior de dia 30 de març de 2009, 
publicada al BOIB núm. 48 de 2 d’abril de 2009, tot seguint els criteris que s'hi estableixen. 
 
 Podran valorar-se aquelles accions formatives que a judici del tribunal tenguin una relació directa 
amb les tasques del lloc convocat i que no s’hagin impartit per administracions públiques, universitats, 
col·legis professionals i per aquells centres i organismes establerts a l’apartat 7.3.2. de la resolució 
esmentada al paràgraf anterior. 
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 També es valoraran les accions formatives realitzades per altres entitats o empreses distintes de 
les anteriors, amb les quals la Mesa del Parlament hagi establert convenis o contractes de formació o 
hagi autoritzat la inscripció a cursos, seminaris, congressos, jornades d’estudi al personal de la cambra, 
bé en el marc dels plans de formació de caràcter general, bé aquelles autoritzades amb caràcter 
individual. 
 
 En conseqüència es valoraran els cursos relacionats amb les matèries següents: 

 Àrea jurídicoadministrativa, assessoria jurídica i constitucional i contractació administrativa 
 Comptables-pressupostàries i econòmiques i de l'àrea de gestió econòmica i financera, dret 

fiscal, financer i pressupostari 
 Atenció al públic, àrea de qualitat i habilitats personals, funció organitzativa i processos 

administratius, lideratge i directius 
 Recursos humans, gestió i direcció de personal, intel·ligència emocional, clima laboral, 

igualtat i violència de gènere 
 Funció pública, contractació laboral i administracions públiques 
 Prevenció de riscs laborals, seguretat social, nòmines i dret laboral 
 Informàtica, ofimàtica, tecnologies de la informació i la comunicació, recerca,  

desenvolupament i innovació 
 Administració electrònica i nova gestió pública 
 Govern interior 
 Polítiques públiques  

 
 Cada crèdit és equivalent a 10 hores de durada, o a la part proporcional si la durada és menor.) 
 
Valoració dels mèrits: 

 0,010 punts per crèdit, quan el certificat acrediti assistència. 
 0,020 punts per crèdit, quan el certificat acrediti aprofitament. 
 0,030 punts per crèdit, quan el certificat acrediti docència. 

 
 No es valoraran els certificats que no indiquin les hores de durada i aquells que corresponguin a 
assignatures d’una carrera universitària, els cursos de doctorat o els derivats de processos selectius. 
 
 Si s’han realitzat altres cursos, les matèries dels quals no hi figuren a la relació anterior, i a judici 
del tribunal poden tenir vinculació amb les tasques del lloc de feina convocat, també es valoraran. 
 
 La puntuació màxima d’aquest apartat relatiu a les accions formatives serà de 2,50 punts. 
 
6.1.4. Per publicacions sobre matèries i qüestions jurídiques: 
 
 Per publicacions amb ISBN o ISSN sobre estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, 
tècnics o professionals d’acord amb els criteris que s’exposen a continuació: 

 Per articles en revistes i publicacions periòdiques especialitzades, atenent la difusió i la 
rellevància científica d’aquestes: 

 • Fins a 0,3 punts per coautoria. 
 • Fins a 0,5 punts per autoria individual. 

 Per reculls normatius comentats, atenent la difusió i la rellevància científica de la publicació on 
s’ingereixen: 

 • Fins a 0,5 punts per coautoria. 
 • Fins a 1 punt per autoria. 

 Per llibres, atenent la rellevància i el prestigi científic de l’editorial: 
 • Fins a 1 punt per coautoria. 
 • Fins a 2 punts per autoria. 
 
La puntuació màxima per aquest apartat serà de 2,80 punts. 
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6.1.5. Estudis i altres títols 
 
a) Títols acadèmics: 

1. Per cada titulació acadèmica de grau, segon cicle universitari o llicenciat relacionada amb el lloc 
de feina i distinta a la presentada com a requisit: 1 punt 

2. Per cada titulació acadèmica de diplomat universitari o equivalent relacionada amb el lloc de 
feina: 0,50 punts 

3. Per cada títol de doctor: 0,25 punts 
 
b) Altres títols que tenguin relació amb les tasques del lloc de feina convocat: 

1. Per títols de postgrau universitari, especialistes i/o experts universitaris d'entre 300 i 600 hores: 
0,25 punts cadascun 

2. Per títols de postgrau universitari, especialistes i/o experts universitaris d'entre 600 i 1000 hores: 
0,50 punts cadascun 

3. Per màsters universitaris: 1 punt 
 
 La puntuació màxima a aquest apartat serà de 3,50 punts 
 
6.1.6. Antiguitat 
 

1. Per cada mes de serveis prestats com a personal funcionari interí o de carrera en un cos o escala 
del grup A, subgrup  A1 o com a personal laboral ocupant una plaça de tècnic superior a 
qualsevol administració pública: 0,020 punts per mes, fins un màxim de 3,50 punts. 

2. Per cada mes de serveis prestats com a personal funcionari interí o de carrera en un cos o escala 
del grup A, subgrup A1 o com personal laboral ocupant una plaça de tècnic superior a qualsevol 
administració parlamentària autonòmica, estatal i/o europea: 0,040 punts per mes, fins un 
màxim de 4,50 punts. 

3. Per cada mes de serveis prestats com a personal funcionari interí o de carrera en un cos o escala 
del grup A, subgrup A2 o com a personal laboral ocupant una plaça de nivell 2 a qualsevol 
administració pública: 0,020 punt per mes, fins un màxim d’1,50 punts. 

4. Per cada mes de serveis prestats com a personal funcionari interí o de carrera en un cos o escala 
del grup A, subgrup A2 o com a personal laboral de nivell 2 a qualsevol administració 
parlamentària autonòmica, estatal i/o europea: 0,040 punts per mes, fins un màxim de 2,50 
punts. 

5. Per cada mes de serveis prestats com a personal funcionari interí o de carrera a un altre cos o 
escala o com personal laboral a qualsevol administració pública: 0,010 punts, fins a un màxim 
d’1 punt. 

6. Per cada mes de serveis prestats com a personal funcionari interí o de carrera a un altre cos o 
escala a qualsevol administració parlamentària autonòmica, estatal i/o europea: 0,015 punts, fins 
un màxim de 2 punts. 

 
 Aquests mèrits no són excloents. 
 
6.2. Fase d'oposició 
 
 Aquesta fase es valorarà fins a un màxim de 70 punts dels 100 punts de la puntuació global, i 
consistirà en la realització de tres exercicis, un primer exercici escrit (amb una valoració de 25 punts), un 
segon exercici oral (amb una valoració de 25 punts), i un darrer exercici pràctic (amb una valoració de 20 
punts), per aquest ordre.  
 El tribunal determinarà el dia, el lloc i l'hora de començament de la fase de l’oposició i de 
cadascun dels exercicis, que es faran públics al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de les 
Illes Balears (www.parlamentib.es).  
 El primer exercici escrit serà convocat amb 15 dies d’antelació, com a mínim. Entre cadascun dels 
exercicis hauran d’haver transcorregut, com a mínim 3 dies hàbils. 
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 Els exercicis de la fase d’oposició, exceptuant-ne la prova específica de català i castellà, si n’és el 
cas, no podran iniciar-se fins el mes de gener de 2017. 
 
Proves selectives 
 
 Es duran a terme tres exercicis obligatoris i una prova d’aptitud de català i una altra de castellà, 
prèvies, per a aquelles persones aspirants que no hagin presentat els certificats requerits a l’apartat sisè i 
setè de la base segona de la convocatòria, per tal d’acreditar els coneixements de català i castellà (per a 
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola) requerits per ocupar la plaça de lletrat o lletrada. 
 
6.2.1. Prova de castellà 
 En cas que hi hagi aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no presentin el 
corresponent certificat que n'acrediti els coneixements de castellà, hauran de realitzar una prova de 
castellà que es puntuarà com apte o no apte. 
 
6.2.2. Prova de català 
 De caràcter obligatori per a aquells aspirants que no hagin presentat l’acreditació d’estar en 
possessió del certificat C1 de català, o equivalent. Consistirà en la realització d’una prova oral i escrita 
que determinarà el tribunal, amb la finalitat de ponderar la suficiència sobre els coneixements orals i 
escrits de català adequats i exigits per obtenir el certificat C1 esmentat. 
 El tribunal podrà nomenar els assessors lingüístics que consideri pertinents per tal d’avaluar les 
proves de català i de castellà. Es qualificaran com apte o no apte en cada cas; en aquest darrer cas, els 
aspirants declarats no aptes no podran continuar el procés selectiu. 
 
6.2.3. Exercici primer (escrit) 
 De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a contestar per escrit dos temes d’entre els que 
figuren a l’annex I de les presents bases, determinats per sorteig públic: un d’entre els temes del bloc de 
la Teoria general del dret (I) i del bloc del Dret constitucional, estatutari i comunitari (II); i l'altre d'entre  
els temes dels blocs de Dret parlamentari (III) i Dret electoral (IV). El temps màxim per realitzar l’exercici 
serà de 5 hores. Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts. 
 Un cop finalitzat aquest exercici, les persones aspirants que s'hi hagin presentat seran 
convocades oportunament pel tribunal en crida única, per tal de procedir a la lectura pública del seu 
exercici. No seran tinguts en compte i, per tant, no seran qualificats els exercicis de les persones que no 
realitzin la referida lectura. 
 Durant la realització de l’exercici les persones aspirants seran notificades del dia i de l’hora de la 
lectura esmentada. 
 
6.2.4. Exercici segon (oral) 
 De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en l’exposició oral durant el temps màxim d’una 
hora de 5 temes trets per sorteig públic per a cada aspirant, d’entre els temes inclosos a l’annex I de les 
presents bases, d’acord amb la següent distribució de matèries: 

 Un tema del bloc de Dret constitucional (II) 
 Un tema del bloc de Dret parlamentari (III) 
 Un tema del bloc de la Teoria general del dret (I), Dret electoral (IV), Teoria política u història 

constitucional d’Espanya (V) 
 Un tema del bloc del Dret administratiu (VI) 
 Un tema del bloc de Dret financer (VII), Dret civil (VIII), Dret processal (IX) i altres branques del 

dret (X) 
 

 Un cop insaculats els temes pel tribunal i extrets els nombres corresponents per a cada aspirant, 
aquest disposarà de vint minuts per tal de reflexionar-hi i redactar un guió per a l'exposició posterior; en 
cap cas no es podrà fer ús de cap llibre, apunts, notes o documents.  
 L’exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts. Aquesta prova serà enregistrada en format audiovisual. 
 
 



 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

6.2.5. Exercici tercer (pràctic) 
 Obligatori i eliminatori.  L’exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts. Consistirà en la redacció per 
escrit d’un informe sobre el supòsit o supòsits pràctics que el tribunal determini sobre qualsevol qüestió 
juridicopública que pugui suscitar-se a un lletrat o lletrada del Parlament de les Illes Balears en l’exercici 
de les seves funcions. Per a la realització d’aquest exercici les persones aspirants disposaran d’un màxim 
de tres hores. L’exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts. 
 Per a la realització d’aquest exercici, es podran utilitzar les col·leccions legislatives d’ús a Espanya 
i els índexs corresponents, i qualsevol altre material de caràcter legislatiu, sense comentar,  que la 
persona aspirant pugui aportar. En cap cas no serà permès l’ús de material electrònic. 
 Un cop finalitzat aquest exercici, les persones aspirants que s'hi hagin presentat seran convocats 
oportunament pel tribunal en crida única, per procedir a la lectura pública del seu exercici. No seran 
tinguts en compte i, per tant, no seran qualificats els exercicis d’aquelles que no realitzin la referida 
lectura. 
 
6.2.6. A la fase d’oposició els exercicis tindran caràcter eliminatori, les persones aspirants necessitaran la 
següent puntuació mínima per continuar les proves i els exercicis: 
 
 Primer exercici ( escrit )  5 punts 
 Segon exercici ( oral )  5 punts 
 Tercer exercici ( pràctic ) 5 punts 
 
Així mateix aquells aspirants que obtinguin una puntuació de menys de 4 punts a un tema de cada 
exercici no podran continuar les proves selectives. 
 
6.2.7. La puntuació de cada exercici es determinarà amb la mitjana aritmètica de les atorgades per 
cadascun dels membres del tribunal, prèviament es farà la mitjana aritmètica entre les puntuacions 
atorgades per cada membre del tribunal a cadascun dels temes corresponents a cada exercici de cada 
aspirant, quan sigui el cas. Les puntuacions i la valoració final s'hauran de reflectir en les respectives 
actes, així com les incidències que puguin sorgir durant la celebració de les proves selectives. 
 
 Després de la correcció de cada exercici, es publicarà al tauler d'anuncis i a la pàgina web del 
Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es) la qualificació dels aspirants amb les puntuacions 
obtingudes, juntament amb les dates i el lloc de realització dels propers exercicis. Entre exercici i 
exercici, o entre prova i exercici ha de transcórrer un mínim de tres dies hàbils. Els aspirants disposaran 
de dos dies hàbils comptadors des de la data de publicació al tauler d’anuncis de les puntuacions de cada 
prova i/o exercici per efectuar les reclamacions oportunes, que el tribunal haurà de resoldre en un 
termini màxim de 7 dies hàbils des de la data anterior. 
 
Setena 
Desenvolupament de les proves i qualificació 
 
 L’ordre per a la realització del concurs i de les proves selectives de l’oposició de la present 
convocatòria serà el següent: 
 

1. Prova de castellà (si n’és el cas) 
2. Prova de català (si n’és el cas) 
3. Exercici escrit 
4. Exercici oral 
5. Exercici pràctic 
6. Valoració concurs de mèrits 

  
 El tribunal, un cop finalitzades les proves selectives anteriors, es reunirà per valorar els mèrits 
dels aspirants. Un cop calculats els mèrits, es publicarà al tauler d’anuncis de la cambra i a la pàgina web 
del Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es ) la proposta provisional de valoració dels mèrits. 
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 A la vista d’aquesta proposta els aspirants podran formular les reclamacions i al·legacions  que 
estimin oportunes en el termini de dos dies hàbils, comptadors a partir del següent al de la data 
d’exposició pública de la proposta provisional. Un cop examinades aquestes, el tribunal publicarà al tauler 
d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es ) la proposta 
definitiva en relació amb la valoració final dels punts de la fase de concurs. 
 
 Un cop finalitzades les proves selectives, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis de la cambra i 
a la pàgina web del Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es ) la llista provisional amb la 
relació dels aspirants que han superat les proves selectives amb les puntuacions corresponents. 
 
 A fi de realitzar la qualificació final sobre 100 punts, les puntuacions obtingudes en els exercicis 
escrits, oral i pràctic es reconvertiran a l’escala dels 100 punts, tot seguint el criteri de multiplicar cada 
punt obtingut per: 
 
 Exercici teòric    x 2,50 
 Exercici oral   x 2,00 
 Exercici pràctic   x 2,50 
 
 Des de la data de la publicació de la llista provisional, les persones aspirants disposaran de tres 
dies hàbils per efectuar les possibles reclamacions. 
 
 A continuació el tribunal disposarà de set dies hàbils per resoldre les reclamacions i, tot seguit, es 
farà pública la resolució definitiva amb l’aspirant finalment seleccionat al tauler d’anuncis de la cambra i a 
la pàgina web del Parlament de les Illes Balears. 
 
 Els opositors, durant la celebració de la part oral de la prova de català i de castellà i de l’exercici 
oral, actuaran d’acord amb l’ordre del corresponent sorteig preliminar, que se celebrarà abans de l’inici 
de la prova o de l'exercici de què es tracti. 
 
 Les persones aspirants seran convocades abans de la celebració de cada prova o exercici en 
crida única, i se'n procedirà a la deguda identificació mitjançant la presentació del DNI, del carnet de 
conduir o del passaport. 
 
 La realització de l’exercici oral serà pública i hi podran assistir les persones aspirants que s'hagin 
identificat degudament. 
 
Els criteris de correcció seran els següents: 
 
Primer exercici 

Es valoraran, entre d’altres factors, els coneixements sobre els temes desenvolupats, la claredat i 
l’ordre de les idees, i la qualitat en l’expressió escrita. 

 
Segon exercici 

Es valoraran, entre d’altres factors, els coneixements exposats, la fluïdesa i la capacitat de 
síntesi. 

 
Tercer exercici 

Es valoraran, d’entre altres factors, la capacitat de raciocini, la sistemàtica i la claredat, així com 
la correcta interpretació i aplicació de la normativa vigent en relació amb el supòsit plantejat, així 
com la correcta formulació de conclusions. 
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Vuitena 
Presentació de documents 
 
8.1. Dins el vint dies naturals d’ençà que es faci pública la resolució que contengui la relació amb la 
persona aspirant seleccionada, i prèvia notificació per part de l'Oficialia Major, aquesta aportarà al 
Registre de la cambra els documents següents: 
 a) Còpia compulsada del DNI o del document equivalent per a aquelles persones que no estiguin 
en possessió de la nacionalitat espanyola. 
 b) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat o separada mitjançant expedient 
disciplinari de qualsevol administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de 
la funció pública per sentència judicial ferma. 
 c) Certificat mèdic on consti que la persona aspirant no té cap malaltia o defecte que li impedeixi 
d’exercir amb normalitat les funcions pròpies dels empleats públics. 
 
8.2. Aquell aspirant que tingués la condició de funcionari o funcionària pública, estarà exempt de 
justificar documentalment les condicions i els requisits a què es refereix el paràgraf anterior, ja 
demostrats per obtenir el seu anterior nomenament. Això no obstant, haurà de presentar la certificació 
del ministeri, la comunitat autònoma, la corporació local o l'organisme públic de què depengui que 
acrediti la seva condició. 
 
Novena 
Nomenament i presa de possessió 
 
9.1. Conclòs l’establert a l’apartat anterior, es procedirà per part de la Presidència del Parlament de les 
Illes Balears, oïda la Mesa i mitjançat resolució, al nomenament com a funcionari o funcionària de carrera 
del cos de lletrats del Parlament de les Illes Balears de la persona aspirant que hagi obtingut la plaça i 
hagi presentat la documentació requerida, i es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes 
Balears. 
 
9.2. L’interessat o la interessada disposarà del termini d’un mes, comptador des de la notificació del 
nomenament, per prendre possessió de la plaça. Si no en pren possessió en el termini indicat, sense 
causa justificada, s’entendrà que renuncia als drets derivats de les actuacions del concurs oposició. 
 
9.3. Els defectes en la documentació presentada per l’aspirant, si n’impedeixen el nomenament, i també 
la manca de jurament o promesa o de la presa de possessió, llevat que es tracti d’un cas de força major, 
que ha de ser degudament comprovat i valorat per l’administració, comporten la pèrdua de tots els seus 
drets. En aquest cas, s’ha de procedir al nomenament de l’aspirant que segueixi en puntuació a la 
persona que després d’haver superat les proves del procés selectiu sigui la proposada pel tribunal. 
 
Desena 
Constitució d’una borsa ordinària d’interins 
 
 Es constitueix una borsa de lletrats per cobrir interinitats en aquest cos, com a resultat de la 
finalització del procés selectiu, tot d’acord amb l’establert a les normes vigents aprovades per la Mesa en 
sessió de dia 21 de juny de 2016 en matèria de creació de borses de funcionaris interins, i al Decret 
30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al 
servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 
10.1. Es crea una borsa per a la selecció de funcionaris interins del cos de lletrats, a fi que puguin 
realitzar les substitucions que pertoqui amb motiu de baixes al servei actiu per IT, maternitat o 
paternitat, permisos i llicències, excedències, vacances, serveis especials i d’altres situacions 
administratives, que es produeixin entre els funcionaris de carrera del cos de lletrats del Parlament de les 
Illes Balears. 
 
10.2. L’ordre de prelació vendrà determinat per la puntuació final obtinguda, de major a menor. 
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10.3. En relació amb el funcionament de la borsa, les substitucions es realitzaran per ordre correlatiu a la 
puntuació obtinguda de major a menor. Quan es produeixi una vacant, s’oferirà ocupar la plaça com a 
funcionari interí al membre de la borsa que pertoqui per ordre de prelació.  
 
10.4. Mentre ocupin les places com a membres del cos de lletrats, les persones seleccionades tendran la 
condició de funcionaris interins del cos esmentat i rebran les retribucions que corresponguin al lloc de 
feina que ocupin en cada moment. 
 
10.5. D’acord amb les normes generals de constitució de borses de funcionaris interins del Parlament de 
les Illes Balears, la borsa tendrà una durada de tres anys. En relació amb el funcionament de la borsa, en 
tot allò no previst en les presents bases s’estarà al que disposen les Normes generals de constitució de 
borses de funcionaris interins del Parlament de les Illes Balears i, de manera supletòria, el Decret 
30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al 
servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 
Onzena 
Disposicions finals i recursos 
 
11.1. Contra la resolució que conté la convocatòria i les bases d’aquesta es pot interposar un recurs 
potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes comptador a partir de 
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que 
es disposa als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a l’article 77 de l’Estatut de Personal 
del Parlament de les Illes;  o bé es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant 
el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, tot d’acord amb que es disposa als articles 10.1.c i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini 
de dos mesos comptadors a partir de l’endemà al de la data de la publicació de la resolució que conté la 
convocatòria i les presents bases al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. 
 
11.2. Així mateix, contra les resolucions del tribunal i els actes de tràmit d’aquest que determinin la 
impossibilitat de continuar en el procés selectiu o que puguin produir indefensió, es pot interposar recurs 
d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la data 
en la qual s’hagi dictat la corresponent resolució, d’acord amb el que disposen els articles 107.1, 114 i 
115 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. La resolució del recurs d’alçada esmentat acordat per la Mesa posa fi la 
via administrativa. 
 
11.3.  En tot allò no previst a aquestes bases i a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, 
s'estarà al que es disposa al Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del 
personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i al Decret 26/2001, de 16 de febrer, 
que modifica l’anterior. 
 

Palma, a 21 de juny de 2016. 
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ANNEX I 

 
TEMARI PER ACCEDIR A UNA PLAÇA DE LLETRAT O LLETRADA  

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS PER CONCURS OPOSICIÓ EN TORN LLIURE 
 
I 

Teoria general del dret 
 

Tema 1 
La teoria general de les fonts del dret. Les fonts en l'ordenament jurídic espanyol: enumeració i 
ordenació jeràrquica. 
 
Tema 2 
La norma jurídica: concepte, caràcters i estructura. Classes de normes. L'ordenament jurídic. Els seus 
valors superiors. 
 
Tema 3 
La llei: concepte material i formal. Requisits i classes. 
 
Tema 4 
El costum i els principis generals del dret. La jurisprudència: el seu valor. 
 
Tema 5 
Aplicació i interpretació de les normes jurídiques: concepte, classes, elements i regles. L'equitat. Les 
llacunes de la llei i l'analogia. 
 
Tema 6 
L'eficàcia de les normes jurídiques. Àmbit territorial, personal i material. Vigència de les normes; la 
derogació tàcita. Les normes de dret transitori. El principi d’irretroactivitat. 
 
Tema 7 
La relació jurídica i la institució jurídica. Subjectes de la relació: la persona, classes de persones i la 
capacitat. 
 
Tema 8 
El dret subjectiu. Situacions jurídiques secundàries. Situacions jurídiques interines. 
 
Tema 9 
L'exercici dels drets subjectius. Bona fe, abús de dret i frau de llei. La tutela jurídica dels drets. 
Autotutela i tutela jurisdiccional. 
 

II 
Dret constitucional, estatutari i comunitari 

 
Tema 10 
La Constitució Espanyola de 1978. Procés constituent. Contingut bàsic i principis constitucionals. Els 
valors superiors. El procediment de reforma constitucional. 
 
Tema 11 
La Constitució com a norma jurídica superior. El bloc de constitucionalitat. 
 
Tema 12 
El sistema de fonts a la Constitució Espanyola (I). La llei. Relació amb altres normes. La llei estatal i la llei 
autonòmica. La reserva de llei. 
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Tema 13 
El sistema de fonts a la Constitució Espanyola (II). Les lleis orgàniques: naturalesa, relació amb les lleis 
ordinàries, relació amb el bloc de constitucionalitat. Les lleis marc, les lleis de transferència o delegació i 
les lleis d'harmonització. 
 
Tema 14 
El sistema de fonts a la Constitució Espanyola (III). La potestat legislativa de les comunitats autònomes. 
L'articulació amb la legislació estatal: el principi de competència. Límits de la potestat legislativa 
autonòmica. 
 
Tema 15 
El sistema de fonts a la Constitució Espanyola (IV). Disposicions del poder executiu amb força de llei. 
Decrets llei. Decrets legislatius. 
 
Tema 16 
El sistema de fonts a la Constitució Espanyola (V). La potestat reglamentària. Les altres fonts del dret. 
 
Tema 17 
La incidència de l'ordenament jurídic internacional en el sistema de fonts que estableix la Constitució. 
Valor de les normes de dret internacional i supranacional. Els tractats internacionals: valor i procediment 
d'aprovació. Els tractats internacionals en matèria de drets humans. El dret de la Unió Europea i la 
Constitució. 
 
Tema 18 
Drets fonamentals (I). Concepte i classes. Garanties normatives. Titularitat. Límits. Eficàcia. 
Interpretació. Deures. 
 
Tema 19 
Drets fonamentals (II). La igualtat. Contingut. Diferenciació legítima i discriminació. Límit a l'acció dels 
poders públics. 
 
Tema 20 
Drets fonamentals (III). El dret a la tutela judicial efectiva. Contingut i abast. 
 
Tema 21 
Drets fonamentals (IV). Els drets de l'àmbit de la personalitat. Dret a la vida i a la integritat física i moral. 
Llibertat religiosa i de pensament. Honor i pròpia imatge. Intimitat. La llibertat d'expressió i d'informació. 
Dret a la llibertat personal i a la seguretat. 
 
Tema 22 
Drets fonamentals (V). Llibertats públiques. Dret de reunió. Dret d'associació. Dret de participació. 
 
Tema 23 
Drets fonamentals (VI). La llibertat d'ensenyament i el dret a l'educació. L'autonomia universitària. La 
llibertat sindical. Dret a la vaga. Dret de propietat. Llibertat d'empresa. 
 
Tema 24 
Drets fonamentals (VII). Suspensió de drets i llibertats: els estats d'alarma, d'excepció i setge. La 
suspensió individual de determinats drets. Garanties. 
 
Tema 25 
La Corona. El Rei, la seva posició constitucional. Poders del Rei. El Rei i el Govern. El Rei i les Corts. El 
Rei i la política internacional. Referendament dels actes del Rei, les seves formes. 
 



 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

Tema 26 
Les Corts Generals. Posició constitucional. Característiques generals de la seva composició, estructura i 
funcions. El Senat com a càmera de representació territorial. 
 
Tema 27 
Òrgans dependents de les Corts Generals: el Tribunal de Comptes i el Defensor del Poble. 
 
Tema 28 
El Govern (I). Estructura en els diversos règims polítics. Designació, durada i responsabilitats, amb 
especial referència al règim parlamentari espanyol actual. El president o la presidenta del Govern. 
 
Tema 29 
El Govern (II). Les funcions del Govern: la funció de direcció de la política. La direcció de l'administració 
civil i militar. La funció executiva. 
 
Tema 30 
L'administració pública. Principis constitucionals informadors. Òrgans superiors de l'administració civil. 
 
Tema 31 
Òrgans perifèrics de l'Administració de l'Estat. Els delegats o les delegades del Govern a les comunitats 
autònomes. Els subdelegats o les subdelegades del Govern. Altres òrgans de l'administració perifèrica. 
 
Tema 32 
L'administració institucional: les corporacions de dret públic i els organismes autònoms. Les 
administracions independents. 
 
Tema 33 
Òrgans consultius de l'Administració de l'Estat. El Consell d'Estat. 
 
Tema 34 
El Poder Judicial en el constitucionalisme espanyol. El Consell General del Poder Judicial. 
 
Tema 35 
El Tribunal Suprem. Els tribunals superiors de justícia de les comunitats autònomes. El Ministeri Fiscal. 
 
Tema 36 
La justícia constitucional (I). Sistemes de justícia constitucional. El Tribunal Constitucional espanyol: 
antecedents, organització i funcionament. 
 
Tema 37 
La justícia constitucional (II). Les sentències del Tribunal Constitucional. Valor i abast. Els vots 
particulars. Normes comunes de procediment en els processos constitucionals. 
 
Tema 38 
Els processos constitucionals (I). El control de constitucionalitat. Recurs d'inconstitucionalitat. Qüestió 
d'inconstitucionalitat. La autoqüestió. 
 
Tema 39 
Els processos constitucionals (II). Els conflictes de competències. La impugnació d'actes i resolucions de 
les comunitats autònomes. Conflictes entre òrgans constitucionals. Conflictes en defensa de l'autonomia 
local. 
 
Tema 40 
Els processos constitucionals (III). El recurs d'empara constitucional. Requisits processals. Tramitació. 
Suspensió de l'acte. Contingut de la sentència. 
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Tema 41 
El model econòmic en la Constitució. 
 
Tema 42 
L'organització territorial de l'Estat espanyol (I). Els estatuts d'autonomia: naturalesa i tipologia. Principis 
generals d'ordenació de les comunitats autònomes. L'organització política de les comunitats autònomes. 
 
Tema 43 
L'organització territorial de l'Estat espanyol (II). L'Administració local: principis constitucionals. La Llei de 
bases de règim local. L'articulació de relacions entre les administracions territorials. 
 
Tema 44 
La distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes. El règim de competències 
exclusives. Les competències de desenvolupament legislatiu i les competències executives. 
 
Tema 45 
Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes. La coordinació i el control sobre l'activitat de les 
comunitats autònomes. 
 
Tema 46 
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Continguts bàsics i principis fonamentals. El procediment de 
reforma. 
 
Tema 47 
El territori i la població com a elements constitucionals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La 
condició política de ciutadà en Balears. Les llengües oficials. 
 
Tema 48 
El Parlament de les Illes Balears: característiques generals de la seva composició, estructura i funcions. 
 
Tema 49 
El president o la presidenta de la comunitat autònoma de les Illes Balears: elecció, cessament i funcions. 
 
Tema 50 
El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears: organització i funcions. 
 
Tema 51 
L'organització administrativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 
Tema 52 
L'articulació territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Els consells insulars i el règim local 
a les Illes Balears. 
 
Tema 53 
Tipologia de les competències de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Les competències 
exclusives. Les competències de desenvolupament legislatiu. Les competències executives. 
 
Tema 54 
Les finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, conformement amb l'Estatut d'Autonomia de 
les Illes Balears. 
 
Tema 55 
La Unió Europea: estructura institucional i organitzativa. Competències. El Consell. La Comissió. El 
Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. 
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Tema 56 
Fonts del dret comunitari: dret originari, dret derivat, dret complementari i altres fonts. El Tractat de la 
Unió Europea. 
 
Tema 57 
Les comunitats autònomes i el dret comunitari. Participació de les comunitats autònomes en la formació, 
l'execució i l'aplicació del dret comunitari. 
 
Tema 58 
Característiques del dret comunitari: aplicabilitat directa i efecte directe. Primacia. Aplicació del dret 
comunitari: participació de les autoritats estatals i subestatals. 
 

III 
Dret parlamentari 

 
Tema 59 
L'estatut jurídic del Parlament. El reglament parlamentari: naturalesa jurídica i tipologia. El Reglament del 
Parlament de les Illes Balears. Altres fonts escrites del dret parlamentari. El costum parlamentari i figures 
afins. La interpretació del dret parlamentari. 
 
Tema 60 
Autonomia financera del Parlament. Aprovació i execució del seu pressupost. L'autonomia organitzativa i 
administrativa del Parlament. Els actes de l'administració parlamentària. Especial referència al Parlament 
de les Illes Balears. 
 
Tema 61 
L'Estatut jurídic dels parlamentaris. Adquisició, suspensió i pèrdua de la condició de diputat. Règim 
d'incompatibilitats. Drets, deures i prerrogatives parlamentàries. Especial referència als diputats del 
Parlament de les Illes Balears. 
 
Tema 62 
El mandat parlamentari. La caducitat del mandat parlamentari. La dissolució del Parlament: formes i 
efectes. Especial referència al Parlament de les Illes Balears. 
 
Tema 63 
Els òrgans de govern de les cambres parlamentàries. Sistemes principals. La Presidència del Parlament. 
La Mesa: la seva importància i naturalesa; elecció i funcions. La Junta de Portaveus. Especial referència 
al Parlament de les Illes Balears. 
 
Tema 64 
Els òrgans funcionals de les cambres parlamentàries. El Ple i les comissions. Classes de comissions. Les 
ponències. Especial referència al Parlament de les Illes Balears. 
 
Tema 65 
Els grups parlamentaris: naturalesa jurídica. Formació i estatut. Repercussions en el funcionament de la 
cambra. Els diputats no adscrits. Especial referència al Parlament de les Illes Balears. 
 
Tema 66 
La constitució del Parlament de les Illes Balears. Legislatura i períodes de sessions. La Diputació 
Permanent. 
 
Tema 67 
Les sessions i les seves classes al Parlament de les Illes Balears. Dies i hores hàbils. La convocatòria. 
L'ordre del dia: elaboració i significat; les seves modificacions. El quòrum. 
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Tema 68 
El debat parlamentari. Sistemes. L'ús de la paraula; interrupcions de la Presidència: causes; qüestions 
que poden plantejar els grups parlamentaris o els diputats. L'obstrucció parlamentària. La cortesia 
parlamentària. Especial referència al Parlament de les Illes Balears. 
 
Tema 69 
Les votacions: el vot i els sistemes de votació. El quòrum de votació. L'adopció d'acords: majories 
simples i majories especials. Els empats. El vot ponderat. 
 
Tema 70 
Els documents parlamentaris: requisits i formes de presentació. El còmput de terminis: pròrroga i 
reducció. El procediment d'urgència. La publicitat dels treballs parlamentaris: origen i significació política. 
Els mitjans de publicitat parlamentària. El butlletí oficial i els diaris de sessions. Excepcions al principi de 
publicitat. Especial referència al Parlament de les Illes Balears. 
 
Tema 71 
La disciplina parlamentària: naturalesa i principis del seu règim jurídic. La disciplina parlamentària al 
Parlament de les Illes Balears: sancions als diputats o a les diputades per l'incompliment dels seus deures 
i als oradors o a les oradores per fets originats durant el desenvolupament dels debats. El manteniment 
de l'ordre en el recinte parlamentari. 
 
Tema 72 
Els actes parlamentaris: concepte, classes i naturalesa jurídica. Els recursos contra els actes 
parlamentaris: interns, davant el Tribunal Constitucional i davant els tribunals ordinaris. 
 
Tema 73 
El procediment legislatiu al Parlament de les Illes Balears. La iniciativa legislativa: significació i tipologia. 
La iniciativa del Govern de les Illes Balears. La iniciativa legislativa dels diputats i les diputades i dels 
grups parlamentaris: requisits i limitacions. La iniciativa legislativa popular al Parlament de les Illes 
Balears. Altres supòsits d'iniciativa legislativa. La presa en consideració. Retirada de projectes i 
proposicions de llei. 
 
Tema 74 
La tramitació dels textos legislatius al Parlament de les Illes Balears. Les esmenes, classes i règim jurídic. 
L'informe de la ponència. El debat en comissió. El debat en el Ple. 
 
Tema 75 
Els procediments legislatius especials al Parlament de les Illes Balears. L'elaboració de proposicions de llei 
per a la seva tramesa al Congrés dels Diputats. Promulgació i publicació de les lleis. 
 
Tema 76 
El control del Parlament de les Illes Balears sobre les disposicions del Govern amb força de llei. 
 
Tema 77 
Els instruments específics de control, direcció política i informació al Parlament de les Illes Balears (I). La 
qüestió de confiança. La moció de censura. El debat general sobre l'acció política i de govern. Examen i 
debat de les comunicacions, programes i plans del Consell de Govern de les Illes Balears. 
 
Tema 78  
Els instruments específics de control, direcció política i informació al Parlament de les Illes Balears (II). 
Preguntes i interpel·lacions, mocions i proposicions no de llei. Les comissions d’investigació. Sol·licituds 
d'informació, sessions informatives i compareixences. 
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Tema 79 
Les relacions del Parlament de les Illes Balears amb altres institucions i entitats. Elecció, designació, 
proposta i nomenament de càrrecs públics i autoritats. 
 
Tema 80 
L'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears: aprovació, modificació, naturalesa jurídica i 
contingut. El personal del Parlament de les Illes Balears: caràcters bàsics, règim jurídic, ingrés i 
cessament; situacions; drets, deures i incompatibilitats; règim disciplinari. 
 
Tema 81 
Els serveis tècnics del Parlament de les Illes Balears: organització. L'oficial o l'oficiala major. Funcions 
dels lletrats del Parlament de les Illes Balears. Les restants dependències i serveis del Parlament. 
 

IV 
Dret electoral 

 
Tema 82 
Participació i representació. Els pressupostos teòrics de la participació ciutadana: democràcia directa i 
democràcia indirecta o representativa. 
 
Tema 83 
Els partits polítics com a instrument de participació. Funció constitucional i regulació legal a Espanya. El 
principi de democràcia interna. El finançament dels partits. 
 
Tema 84 
Els sistemes electorals. Sistemes majoritaris, proporcionals i mixts. Repercussió del sistema electoral 
sobre les forces polítiques. 
 
Tema 85 
Fonts del dret electoral. El concepte de règim electoral general en la llei i en la jurisprudència. El sistema 
electoral per a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, a les entitats locals i al Parlament 
Europeu. 
 
Tema 86 
El sistema electoral del Parlament de les Illes Balears. Configuració legal i estatutària. La Llei 8/1986, de 
26 de novembre, d'eleccions al Parlament de les Illes Balears. Eleccions als consells insulars de Mallorca, 
Menorca i Eivissa. 
 
Tema 87 
Capacitat electoral activa. El cens electoral: inscripció i formació. L'Oficina del Cens Electoral. Capacitat 
electoral passiva: causes d'inelegibilitat i incompatibilitat. Especial referència al Parlament de les Illes 
Balears. 
 
Tema 88 
L'organització electoral. L'administració electoral. Les diferents juntes electorals. Les meses i seccions 
electorals. Especial referència a les eleccions al Parlament de les Illes Balears. 
 
Tema 89 
La convocatòria d'eleccions. Les candidatures: classes, presentació i proclamació. La campanya electoral. 
La propaganda: utilització de mitjans de titularitat pública. Especial referència a les eleccions al 
Parlament de les Illes Balears. 
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Tema 90 
La composició de les meses electorals. Apoderats i interventors. Sobres i paperetes. La votació. 
L’escrutini a les meses i l'escrutini general. La proclamació d'electes. 
 
Tema 91 
Els comptes i les despeses electorals. Les subvencions electorals. Els recursos incidentals durant el 
procés i el procediment contenciós electoral. Els delictes i les infraccions electorals. 
 

V 
Teoria política i història constitucional d'Espanya 

 
Tema 92 
La idea de nació. La nació com a entitat sociològica i com a subjecte de la política. Conceptes jurídics i 
sociològics de la nació. 
 
Tema 93 
L'Estat: origen, concepte, elements i formes. 
 
Tema 94 
L'origen de l'estat modern. Les monarquies nacionals. La teoria política de l'absolutisme. L'aparell estatal 
sota l'absolutisme. 
 
Tema 95 
L'estat liberal. Orígens i evolució històrica. Principis ideològics i estructurals. Institucions. Els primers 
textos constitucionals. 
 
Tema 96 
L'estat liberal democràtic contemporani. Evolució del constitucionalisme. L'estat social de dret. 
 
Tema 97 
Els principals tipus de règim polític de la tradició liberal democràtica: el règim presidencial, el règim 
d'assemblea i el règim parlamentari. 
 
Tema 98 
El socialisme. Teoria política. Els estats socialistes: constitucionalisme i institucions. 
 
Tema 99 
El feixisme. Pensament polític i experiències històriques. L'autoritarisme en l'actualitat. El racisme i la 
xenofòbia. 
 
Tema 100 
L'estructura de l'estat. Estats unitaris i estats federals. La teoria de l'estat-nació. L'estat confederal. 
L'estat federal. L'estat regional. L'estat de les autonomies. 
 
Tema 101 
Les institucions de democràcia directa. Les diverses modalitats de referèndum. El plebiscit. Altres 
institucions de democràcia directa o semidirecta. 
 
Tema 102 
Els orígens de l'estat liberal a Espanya. L'Estatut de Baiona de 1808. La Constitució de 1812. L'Estatut 
Reial de 1834. La Constitució de 1837. 
 
Tema 103 
El període moderat. La Constitució de 1845. El projecte constitucional de 1856. 
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Tema 104 
El període progressista. La Constitució de 1869. El projecte de constitució republicà i federal de 1873. 
 
Tema 105 
La Restauració. La Constitució de 1876. 
 
Tema 106 
La Segona República. La Constitució de 1931. 
 
Tema 107 
El període de 1939-1975. Les lleis fonamentals. 
 

VI 
Dret administratiu 

 
Tema 108 
El principi de legalitat de l'Administració. Potestats reglades i discrecionals: discrecionalitat i conceptes 
jurídics indeterminats. El control de la discrecionalitat administrativa: tècniques  de control. El principi 
d'autotutela: la supremacia posicional de l'administració pública. L’autotutela administrativa: 
característiques i manifestacions. 
 
Tema 109 
La relació jurídica. El ciutadà o la ciutadana com a titular de drets davant l'administració. Els drets públics 
subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar. 
 
Tema 110 
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Concepte, àmbit d’aplicació i principis generals. 
 
Tema 111 
La llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Concepte, àmbit d’aplicació i principis 
generals. 
 
Tema 112 
L'Administració pública i el dret. El dret administratiu: concepte i característiques. L'organització 
administrativa: concepte, principis i sistemes d'organització. L'organització administrativa i el dret. La 
potestat organitzadora. Els òrgans administratius: concepte i elements. Naturalesa jurídica de la relació 
entre el titular de l'òrgan i l'administració. Classes d'òrgans administratius. Règim jurídic: la creació 
d'òrgans administratius i els òrgans col·legiats. 
 
Tema 113 
La competència administrativa: concepte i naturalesa jurídica. Classes de competència. Les tècniques 
d'alteració de l'exercici de la competència: la delegació, l'avocació, els encàrrecs de gestió, la delegació 
de signatura i la suplència. Decisions sobre competència. 
 
Tema 114 
Funcionament electrònic del sector públic. La seu electrònica. Portal d’Internet. Sistemes d’identificació 
de les administracions públiques. L’actuació administrativa automatitzada. Els sistemes de signatura per a 
l’actuació administrativa automatitzada. La signatura electrònica del personal al servei de les 
administracions públiques. La interoperabilitat de la signatura electrònica i l’arxiu electrònic de 
documents. 
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Tema 115 
Els convenis: definició i tipus. Requisits de validesa i eficàcia dels convenis. Contingut i efectes de la 
resolució dels convenis. 
 
Tema 116 
Les relacions interadministratives. Principis generals. La col·laboració, la cooperació i les relacions 
electròniques entre les administracions.    
 
Tema 117 
L'acte administratiu. Concepte i naturalesa jurídica. Classes d'actes administratius. Requisits dels actes 
administratius. Eficàcia dels actes administratius: la notificació i la publicació. La nul·litat i anul·labilitat. 
 
Tema 118 
El procediment administratiu (I). Concepte i finalitat. La regulació del procediment administratiu en el 
dret espanyol. Principis inspiradors del procediment administratiu. Els drets dels ciutadans en el 
procediment. Els interessats en el procediment: concepte, capacitat d’obrar, persona interessada i 
representació. La identificació i la signatura de les persones interessades en el procediment. 
 
Tema 119 
El procediment administratiu (II). Els terminis administratius: regulació i jurisprudència. L'estructura del 
procediment administratiu i les seves fases. Normes generals d’actuació. L’obligació de resoldre. El silenci 
administratiu: concepte i classes. Termes i terminis. 
 
Tema 120 
El procediment administratiu comú (III). Les garanties del procediment. La iniciació, totes les 
especialitats. L’ordenació del procediment. La instrucció: la prova, els informes i la participació dels 
interessats. La finalització del procediment: terminació, resolució i caducitat. L’execució 
 
Tema 121 
La revisió dels actes administratius. La revisió d'ofici dels actes nuls. La declaració de lesivitat d'actes 
anul·lables. Suspensió dels actes objecte de revisió. La revocació. La rectificació dels errors. Límits a la 
revisió. 
 
Tema 122 
Els procediments especials: plantejament. El procediment per a l'elaboració de disposicions de caràcter 
general. Reclamacions prèvies a l'exercici de les accions civils i laborals. Especial referència a la 
comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 
Tema 123 
L'expropiació forçosa: concepte, fonament i naturalesa jurídica. Elements de l'expropiació forçosa: 
subjecte, objecte, contingut i causa. El procediment d'expropiació: el procediment general o ordinari i les 
seves fases. El procediment d'urgència. 
 
Tema 124 
La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: els principis i requisits de la 
responsabilitat patrimonial. L'efectivitat de la responsabilitat patrimonial: la indemnització i el 
procediment de responsabilitat. L'acció de repetició. 
 
Tema 125 
La potestat sancionadora de l'administració i el procediment administratiu sancionador: plantejament. Les 
sancions administratives: concepte i classes. Els principis de la potestat sancionadora. El procediment 
administratiu sancionador: principis i estructura del procediment sancionador. 
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Tema 126 
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 127 
Els contractes administratius (I). La legislació de contractes del sector públic. La normativa de contractes 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears: àmbit d'aplicació, estructura i contingut bàsic. Contractes 
administratius: concepte i característiques. Naturalesa jurídica. Classes de contractes de les 
administracions públiques. 
 
Tema 128 
Els contractes administratius (II). Elements dels contractes administratius: subjecte, objecte, causa. La 
forma dels contractes administratius: el procediment administratiu de contractació i les seves fases. 
L'adjudicació del contracte: procediments d'adjudicació i formes d'elecció del contractista. Comunicació, 
formalització i publicació. Especialitats formals relatives als diferents contractes. La doctrina dels actes 
separables. La invalidesa dels contractes: causes. 
 
Tema 129 
Els contractes administratius (III). El contingut dels contractes administratius: drets i deures de les parts. 
Les garanties del compliment contractual. Les prerrogatives de l'administració i les garanties del 
contractista. L'extinció dels contractes administratius: compliment i resolució. L'execució en sentit 
impropi: la cessió del contracte i la subcontractació. 
 
Tema 130 
El patrimoni de les administracions públiques: concepte i classes. El domini públic: concepte i naturalesa 
jurídica. Elements: subjecte, objecte i fi. Inici i cessament de la demanialitat: afectació, desafectació i 
mutacions demanials. Ús i utilització del domini públic: autoritzacions i concessions demanials i reserves 
demanials. Els béns patrimonials: concepte i règim jurídic. La protecció i la defensa del patrimoni de les 
administracions públiques. 
 
Tema 131 
Les formes de l'acció administrativa. El foment: concepte i evolució històrica. Manifestacions de l'activitat 
administrativa de foment. La subvenció. La policia: concepte i evolució històrica. Principis de l'activitat 
administrativa de limitació. Manifestacions. L'activitat administrativa de servei públic. Evolució històrica. 
Concepte i classes de serveis públics. Les formes de gestió dels serveis públics: la gestió directa, 
indirecta i mixta. La concessió: concepte i classes. Contingut i extinció de la concessió. 
 
Tema 132 
Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: fonaments i 
principis. El règim jurídic de l’administració electrònica: regulació estatal i normativa autonòmica. El 
model d’administració electrònica de les Illes Balears. 
 
Tema 133 
La protecció de dades de caràcter personal a les administracions públiques. La regulació de la protecció 
de dades personals. Les dades personals a les administracions públiques. 
 
Tema 134 
Dret i govern obert. El bon govern, transparència i participació. La regulació dels principis i dret de 
transparència, la bona administració i la participació: normativa estatal i autonòmica. 
 
Tema 135 
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La informació pública a Internet: regulació estatal i autonòmica. La responsabilitat per l’activitat 
informativa de les administracions públiques. La reutilització de la informació del sector públic. 
 

VII 
Dret financer 

 
Tema 136 
L'activitat financera dels ens públics. El dret financer. Interpretació i aplicació del dret financer. Els 
principis constitucionals de l'activitat financera. El poder financer a Espanya: titulars. 
 
Tema 137 
L'objecte de l'activitat financera (I). Els ingressos públics: concepte i classes. Els ingressos tributaris: 
concepte, classes i estructura general. Els ingressos patrimonials. Els ingressos crediticis. Els ingressos 
monopolístics. 
 
Tema 138 
L'objecte de l'activitat financera (II). Les despeses públiques: aspectes històrics i econòmics. Concepte, 
classes i règim jurídic de les despeses públiques. 
 
Tema 139 
L'obligació tributària (I). Relació jurídica i obligació tributària. Naixement de l'obligació tributària. El fet 
imposable. La causa de l'obligació tributària. 
 
Tema 140 
L'obligació tributària (II). Els subjectes de l'obligació tributària. Els elements quantitatius: base imposable 
i els tipus de gravamen. L'estructura de l'obligació tributària: crèdit i deute tributari. L'extinció de 
l'obligació tributària. 
 
Tema 141 
El procediment tributari. La liquidació tributària. La inspecció tributària. La recaptació tributària. 
Infraccions i sancions tributàries. Les reclamacions econòmicoadministratives: òrgans competents, actes 
impugnables, procediment i recursos. 
 
Tema 142 
El pressupost. Concepte i naturalesa jurídica. Els principis inspiradors. Tècniques d'elaboració. El règim 
pressupostari espanyol. La Llei general pressupostària. Estructura dels pressupostos de l'Estat. La seva 
elaboració. 
 
Tema 143 
Els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Normativa. Contingut i estructura. 
Procediment d'elaboració. Modificació, execució i liquidació. El pressupost del Parlament de les Illes 
Balears. 
 
Tema 144 
El control de l'activitat financera de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
Classes. El control intern. El control parlamentari. El control de la Sindicatura de Comptes de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears. 
 
Tema 145 
La Sindicatura de Comptes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Anàlisi de la seva llei 
reguladora. Relacions amb el Tribunal de Comptes. 
 
Tema 146 
El règim financer de les comunitats autònomes. Els recursos de les comunitats autònomes. Tributs 
propis. Tributs cedits. Assignacions anivelladores de serveis fonamentals i Fons de Compensació 
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Interterritorial. Ingressos patrimonials i de dret privat. Ingressos crediticis. Altres ingressos. Els recursos 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 
Tema 147 
Autonomia financera de les comunitats autònomes. Concepte i abast. Principis relativitzadors de 
l'autonomia financera. El principi de coordinació. El principi de solidaritat. La LOFCA. 
 

VIII 
Dret civil 

 
Tema 148 
Dret civil: concepte i contingut. La formació del dret civil a Espanya. El Codi Civil i legislació 
complementària. 
 
Tema 149 
Drets civils especials a Espanya. La Compilació de Dret Civil de les Illes Balears. 
 
Tema 150 
La persona física. Començament i fi de la personalitat. Capacitat jurídica i d'obrar de la persona. L'estat 
civil. El Registre Civil. 
 
Tema 151 
La nacionalitat de les persones físiques: adquisició, modificació i pèrdua. 
 
Tema 152 
Les persones jurídiques. Classes de persones jurídiques. El domicili i la nacionalitat de les persones 
jurídiques. Capacitat de les persones jurídiques. Modificació i extinció. Les associacions i les fundacions. 
La representació. 
 
Tema 153 
El dret de propietat privada i el seu reconeixement a la Constitució Espanyola. Funció social i delimitació 
del seu contingut. Garanties constitucionals d'aquest dret. L'acció reivindicatòria. 
 
Tema 154 
Maneres d'adquirir la propietat. El títol i la manera. L'ocupació. 
 
Tema 155 
La comunitat de béns. Sistemes i règim legal. La propietat horitzontal. 
 
Tema 156 
La possessió: concepte, naturalesa i classes. Adquisició, conservació i pèrdua. 
 
Tema 157 
Els drets reals sobre coses alienes: drets reals de gaudi. Els drets reals de garantia. 
 
Tema 158 
Les relacions obligatòries. Fonts de les obligacions. Causes d'extinció de les obligacions. 
 
Tema 159 
El contracte. Classes de contractes. Formes dels contractes. Perfecció i consumació. Interpretació. 
 
Tema 160 
La compravenda. La seva perfecció. Obligacions del venedor i del comprador. Els retractes. 
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Tema 161 
El matrimoni: concepte, classes i naturalesa. Les parelles estables. Règims econòmics matrimonials. 
Especial referència al règim de separació de béns. 
 
Tema 162 
La successió mortis causa. Concepte, fonament i classes. L'herència: concepte i diferències amb el 
legatari. El dret hereditari: concepte i elements. Situacions en què pot trobar-se l'herència. 
 
Tema 163 
La successió testamentària. Concepte i fonament. El testament: noció i caràcters. Classes de testament. 
Capacitat per testar. Capacitat, prohibicions o indignitat per succeir. 
 
Tema 164 
La institució de l'hereu en el dret civil balear. El desheretament. 
 
Tema 165 
La successió forçosa. Concepte i naturalesa de la legítima. Sistema vigent en el Codi Civil espanyol. 
Regles generals sobre la individualitat i la fixació de la legítima. 
 
Tema 166 
La successió intestada: concepte, naturalesa, caràcters i fonaments. Sistemes del Codi Civil. Ordre 
general de crides a la successió intestada del dret comú i el dret de representació. 
 
Tema 167 
La successió contractual. Pactes successoris: concepte. Fonament i crítica d'aquesta institució. Varietats 
dels pactes successoris. Especial referència a la Compilació de Dret civil de les Illes Balears. 
 

IX 
Dret processal 

 
Tema 168 
El Poder Judicial i l’exercici de la potestat jurisdiccional: fonament constitucional. Estructura de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial. La jurisdicció: extensió i límits. Els conflictes de jurisdicció i les qüestions de 
competència. La planta i l’organització territorial judicial. Competències de les comunitats autònomes 
relacionades amb l’Administració de Justícia. 
 
Tema 169 
Els principis processals continguts a la Constitució i a la Llei Orgànica del Poder Judicial. El dret a la tutela 
judicial efectiva. Els actes de comunicació a les parts: especialment els actes de comunicació a les 
administracions públiques. Examen representació i defensa de les administracions públiques, autoritats i 
empleats públics. Responsabilitat patrimonial de l’Administració de Justícia. 
 
Tema 170 
L'ordre jurisdiccional civil. Concepte i àmbit de la jurisdicció. Els òrgans jurisdiccionals individuals i 
col·legiats. La seva competència. Caràcters generals del procediment civil. Idea dels diferents 
procediments. 
 
Tema 171 
L'ordre jurisdiccional penal. Concepte i àmbit de la jurisdicció. Els òrgans jurisdiccionals individuals i 
col·legiats, la seva competència. Caràcters generals del procediment penal. Idea dels diferents 
procediments. 
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Tema 172 
Concepte d’administració pública a efectes del recurs contenciós administratiu. Qüestions a les quals 
s’estén el coneixement d’aquest ordre jurisdiccional i qüestions que en queden excloses. Els òrgans de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. Les regles de competència d’aquests òrgans. 
 
Tema 173 
Les parts: capacitat, legitimació i representació i defensa. Especial referència al Parlament de les Illes 
Balears. Activitat administrativa impugnable; exclusions legals. Pretensions de les parts. Acumulació i 
quantia del recurs. 
 
Tema 174 
El procediment contenciós administratiu (I). Terminis. Procediment en primera o única instància. 
Diligències preliminars. Interposició del recurs contenciós administratiu. El recurs de lesivitat. 
 
Tema 175 
El procediment contenciós administratiu (II). L’admissió del recurs. Tràmits. Demanda i contestació. 
Aportació de documents. Al·legacions prèvies. Prova. Vista i conclusions. La sentència. La qüestió 
d’il·legalitat. 
 
Tema 176 
El procediment contenciós administratiu (III). Recursos contra providències i actuacions. Recurs 
d’apel·lació. Resolucions contra les quals procedeix i motius del recurs. Procediment. Contingut i efectes 
de la sentència. 
 
Tema 177 
El procediment contenciós administratiu (IV). Procediment abreujat. Procediment contenciós electoral. 
 
Tema 178 
El procediment contenciós administratiu (V). Recurs de cassació. Motius del recurs. Procediment. 
Contingut i efectes de la sentència. Recursos de cassació en interès de la llei. Recurs de revisió. 
 

X 
Altres branques del dret 

 
Tema 179 
Concepte i contingut del dret mercantil. Les fonts del dret mercantil. El Codi de Comerç i la legislació 
complementària. Els actes de comerç. 
 
Tema 180 
L'empresa mercantil: concepte, naturalesa i elements. La publicitat en el dret mercantil. El comerciant 
individual. La societat mercantil: concepte, classes i notes fonamentals del seu règim jurídic. 
 
Tema 181 
El dret del treball: evolució històrica, concepte i contingut. Les notes configuradores del treball objecte 
del dret del treball. Les fonts del dret del treball. 
 
Tema 182 
El contracte de treball: concepte, caràcters, naturalesa i classes. Les parts. El contingut. L'extinció del 
contracte de treball. 
 
Tema 183 
Les relacions col·lectives laborals. Els sindicats. Les associacions empresarials. Representació i 
participació dels treballadors en l'empresa. Els conflictes col·lectius i sistemes de solució. 
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Tema 184 
La Seguretat Social: formació històrica, caràcters generals i estructura del sistema espanyol. La gestió de 
la Seguretat Social. L'acció protectora, contingències cobertes. Els règims especials de la Seguretat 
Social. 
 
Tema 185 
El delicte. Concepte. Classificació dels delictes. Teoria jurídica del delicte: tipicitat; antijuricitat; 
culpabilitat i imputabilitat. 
 
Tema 186 
La pena. Concepte i classes. Regles d'aplicació. Concursos de delictes. Circumstàncies modificatives de la 
responsabilitat penal: eximents, atenuants i agreujants. Especial referència a la inhabilitació. 
 
Tema 187 
Delictes dels funcionaris públics en l'exercici dels seus càrrecs. Concepte d'autoritat i funcionari públic a 
efectes penals. Prevaricació. Suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, infidelitat en la 
custòdia de documents i violació de secrets. 
 
Tema 188 
Delictes contra les institucions de l'Estat i la divisió de poders. 
 
Tema 189 
Delictes relatius a l'ordenació territorial i l'urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient. 
 
 

ANNEX II 
MODEL D’INSTÀNCIA 

 
Dades personals 
 

Nom i llinatges  
Data de naixement  
DNI  
Domicili   
Municipi  
Província  
Codi postal  
Telèfon  
Correu electrònic  

 
Declara 
 

1. Reunir totes les condicions requerides a la base segona de la convocatòria publicada al BOPIB 
núm. -- de data --- per proveir una plaça vacant de lletrat o lletrada del cos de lletrats del 
Parlament de les Illes Balears, per concurs oposició, en torn lliure. 

 
2. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, els certificats, els títols i els documents corresponents 

per participar a  la fase de concurs de la present convocatòria. 
 

3. Adjuntar, mitjançant còpia compulsada, el títol de la llicenciatura o del grau establert a la base 
segona punt cinc de la present convocatòria. 

 
4. En relació amb els coneixements de català (marcau amb una X la casella corresponent): 

 Adjuntar còpia compulsada del certificat C1 o equivalent que acredita el meu nivell de 
català  
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 No adjuntar còpia compulsada del certificat C1 o equivalent que acredita el meu nivell de 
català, per no posseir-lo 

 
5. En relació amb els coneixements de castellà (marcar amb una X la casella corresponent): 

 Adjuntar el corresponent títol o certificació homologat  
 No estar en possessió de títol o certificació homologat   

 
6. Adjuntar còpia compulsada del meu DNI o document equivalent (per a aquells aspirants que no 

tinguin la nacionalitat espanyola). 
 
Sol·licita 
 
Ser admès o admesa a les corresponents proves selectives. 
 
____________ , ___ de ___________ del 20___ 
 
Signatura  
 
 
 
 
Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes Balears 


