
 

Identificació de l’expedient: Ex. núm. 10835/2018, sobre convocatòria d’una borsa de
treball d’operari/ària de mercats per cobrir  amb caràcter laboral temporal necessitats
urgents de contractació a l’Ajuntament d’Eivissa.

PROCÉS SELECTIU – Fase d’oposició    Duració 45mm

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 0,500 punts, les preguntes no
respostes no és valoraran i les respostes errònies es penalitzaran amb 0,167 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  Gómez Ruiz

b) Rafael Gónzalez Ruiz

c) Rafael García Fernández

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 mercats municipals podran ser:

a) Permanents i temporals.

b) Temporals.

c) Permanents 



 

d) Permanents i auxiliars

9.  Per  a  un  millor  funcionament  i  facilitar  el  servei  al  públic,  les  parades  es
classificaran:

a) Per zones en raó de la seua mercaderia.

b) No hi ha classificació.

c) Per ordre alfabètic, segons el llinatge del paradista.

d) En atenció al ordre d’adjudicació de la parada.

10. 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.

11.   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



 

12. 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

13. La col·locació de rètols, lluminosos o no, haurà de ser autoritzada per...

a) Els adjudicataris

b) L’Ajuntament

c) No és precís autorització

d) No es poden col·locar rètols

14.  Els venedors  estan obligats a:

a) Depositar els residus sòlids i líquids al costat de la seua parada 

b) Depositar els residus sòlids i líquids a la porta principal del Mercat

c) Depositar els residus sòlids i líquids en la forma que estableix l’Ajuntament o,
en el seu cas, l’administració o direcció del Mercat

d) Depositar els residus sòlids en la forma que estableix l’Ajuntament i els líquids vertir-
los al clavegueram municipal.

15. Els venedors no podran utilitzar medis de transport de mercaderies que...

a) deteriorin el paviment

b) siguin de color blanc

c) no estiguin adaptades al sistema mètric decimal

d) no disposin d’autorització de la Prefectura de Trànsit.



 

16.  De conformitat amb el Reglament municipal de Mercats, els adjudicataris de
les parades tenen expressament prohibit:

a)  Realitzar  operacions  de  venda  fora  de  la  seua  parada  o  per  persona  no
autoritzada 

b) Facilitar el repès quan siguin requerits per representants de l’ajuntament

c) Tenir exposats al públic els articles que venen

d) Usar bones formes i llenguatge correcte amb el públic 

17. Els compradors i el públic en general tendrà dret a ...

a) Ocupar les parades dels venedors

b) a l’expedició de les mercaderies en condicions de qualitat i en forma higiènic-
sanitària

c)  A tocar les mercaderies exposades al públic

d) A decomissar i destruir les mercaderies que no reuneixin les condicions sanitàries
mínimes.

18. Els compradors tenen dret a denunciar...

a) Només les deficiències que detectin respecte de la qualitat de les mercaderies.

b) les deficiències que detectin respecte de la qualitat de les mercaderies, serveis i
tracte per part dels venedors

c) les deficiències que detectin respecte al tracte per part dels venedors

d) les deficiències que detectin respecte de la qualitat de les mercaderies, senyalització i
il·luminació.

19. Les funcions de l’encarregat de mercat seran, entre d’altres:

a) Responsable del personal destinat al mercat, vigilància de l’ordre interior del
mercat, vigilància de la neteja i conservació de les instal·lacions.

b) Responsable del personal destinat al mercat, vigilància de l’ordre interior del mercat,
vigilància de l’estacionament de vehicles als carrers adjacents al mercat

c) Vigilància de l’ordre interior del mercat, vigilància de la neteja i conservació de les
instal·lacions.

d) Vigilància de l’ordre interior del mercat, vigilància de la neteja i conservació de les
instal·lacions, realitzar altes i baixes dels adjudicataris de les parades



 

20. El personal subaltern de mercats realitzarà les funcions que...

a) li assigni exclusivament l’Ajuntament 
 
b) li assigni l’Ajuntament o, en el seu cas, l’encarregat del mercat, sense perjudici
de les obligacions que, amb caràcter general li corresponguin en raó de la seua
categoria laboral

c) li assigni exclusivament l’encarregat del mercat

d) li assigni l’Ajuntament o, en el seu cas, l’encarregat del mercat.


