
PRIMER EXERCICI-FASE  D’OPOSICIÓ
BORSA DE  TREBALL DE TÈCNIC/A    DE MEDI  AMBIENT  PER COBRIR AMB
CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS URGENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A
L’AJUNTAMENT D’EIVISSA

Pregunta 1. 
Segons  l’ordenança  municipal  de  protecció  de  medi  ambient  i  la  salut  enfront  de  la
contaminació acústica, el nivell acústic permés a un dormitori situat en zona de sensibilitat
acústica mitjana les 12 del migdia no pot superar:

a) 50 dB
b) 30 dB
c) 35 dB
d) 25 dB

Pregunta 2.
La llei 37/2003 de 17 de novembre, del Soroll estableix com a infracció greu:
 
a) La no comunicació a l'Administració competent de les dades requerides per aquesta
dins dels terminis establerts a aquest efecte.
b) La producció de contaminació acústica per sobre dels valors límit establerts en zones
de protecció acústica especial i en zones de situació acústica especial.
c)  La  superació  dels  valors  límit  que siguin  aplicables,  quan  s'hagi  produït  un  mal  o
deterioració greu per al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la seguretat o la salut
de les persones.
d)  L'impediment,  el  retard  o  l'obstrucció  a  l'activitat  inspectora  o  de  control  de  les
Administracions públiques. 

Pregunta 3.
Les competències atribuïdes per la llei de Costes als municipis no són: 

a)  Mantenir  les  platges i  llocs públics  de bany en les  degudes condicions  de neteja,
higiene i salubritat, així com vigilar l'observança de les normes i instruccions dictades per
l'Administració de l'Estat sobre salvament i seguretat de les vides humanes. 
b) Informar les  delimitacions del domini públic marítim-terrestre. 
c)  Autoritzar els serveis de temporada que puguin establir-se a les platges.
d) Informar les sol·licituds de reserves, adscripcions, autoritzacions i concessions per a
l'ocupació i aprofitament del domini públic marítim-terrestre.

Pregunta 4. 

Indicau quina de les afirmacions següents és incorrecta en relació amb els contractes del
sector públic:

a) La demora en el pagament del preu per part de l’Administració implica l’abonament al
contractista dels interessos de demora.
b)  En tota  contractació  pública  s’han d’incorporar  de  manera  transversal  i  preceptiva
criteris socials i mediambientals.
c) Els òrgans de contractació sempre han d’oferir accés als plecs a través del perfil del
contractant, i no podran en cap cas donar-hi accés per mitjans no electrònics.
d) Els contractes que tenen per objecte l’arrendament de productes són contractes de
subministrament.



Pregunta 5.
En relació amb les classes de contractes del sector públic, indicau l’afirmació incorrecta:

a) Quan un contracte mixt contingui prestacions propis de dos o més contractes d’obres,
subministraments o serveis s’atendrà al caràcter de la prestació principal.
b)  Són  contractes  de  serveis  aquells  en  els  quals  l’empresari  s’obligui  a  lliurar  una
pluralitat de béns de forma successiva i per preu unitari.
c)  Els  contractes  que  tenen  per  objecte  l’adquisició  de  productes  són  contractes  de
subministrament.
d)  Els contractes en què l’empresari  s’obliga a lliurar  una pluralitat  de béns de forma
successiva són contractes de subministrament.

Pregunta 6. 
Segons  la  Llei  21/2013,  d’avaluació  ambiental,  lòrgan  substantiu  emetrà  a  l’òrgan
ambiental l’expedient d’avaluació ambiental integrat  per diversos documents Indicau el
que no sigui correcte:

a)Informe tècnic sobre repercussions ambientals.
b)Proposta final de pla o programa.
c)Estudi ambiental estratègic
d)Resultat de la informació pública i les consultes.

Pregunta 7.
Segons la Llei de costes, quins béns no formen part del domini públic maritimoterrestre?

a)La ribera de la mar i de les ries.
b)La mar territorial i les aigües interiors.
c)Els recursos naturals de la zona econòmica i la plataforma continental
d)Passeig marítim situat a la zona de trànsit.

Pregunta 8.  
Senyala  l’afirmació  incorrecta  sobre  la  política  ambiental  d’un  sistema  d’avaluació
ambiental

a) és un document públic que reflecteix el compromís medi ambiental de la Direcció.
b)Està a disposió del públic.
c) Proporciona el marc per a establir i revisar els objectius i metes mediambientals.
d) Identifica els aspectes mediambientals. 

Pregunta 9. 
Segons  la  llei  de  canvi  climàtic  i  transició  energètica,  quina  d’aquestes  funcions  no
correspon al Consell Balear del Clima:

a)Emetre informe preceptiu sobre projectes del pla de transició energètica i canvi climàtic i
de pla director sectorial energètic de les Illes Balears.
b)Avaluar  el  desenvolupament  i  la  implantació  de  les  polítiques  en  matèria  de  canvi
climàtic.
c)Coordinar l’acció de l’Administració de la comunitat autònoma i els seus instrumentals
en l’àmbit de la lluita contra el canvi climàtic.
d)Elaborar propostes sobre planificació climàtica i sobre marcs estratègics d’adaptació al
canvi climàtic.



Pregunta 10.
En relació  amb el plec de prescripcions tècniques particulars del contracte de gestió de
serveis públics per a la recollida i transport  dels residus sòlids urbans, indicau l’afirmació
incorrecta:

a) L’empresa concessionària subministrarà i instal·larà les illes de soterrats indicades al
plec.

b) L’empresa concessionària redactarà el projectes d’obres i instal·lacions i construirà les
noves instal·lacions del servei.

c)  L’empresa  concessionària  adquirirà  un  percentatge  del  10%  del  número  total  de
contenidors de cada fracció cartó paper, vidre i envasos  i un 20% del número  total de
contenidors de la fracció reste per mantenir-los en stock.

d)  L’empresa  concessionària  adquirirà  un  percentatge  del  10% del  número   total  de
contenidors de cada fracció per mantener-los en stock.

Pregunta 11. 

En relació  amb el manteniment, reposició i neteja dels contenidors per part de l’empresa
concessionària, indicar l’afirmació incorrecta:

a)La renovació dels elements hidràulics, mecànics, reflectants, rètols, adhesius i logotips i
cartells adherits al contenidor es farà en el termini de 48 hores.

b)La reposició del contenidor en cas d’incendi,  robament o vandalisme es farà en un
termini de 48 hores.

c)La neteja dels contenidors de fracció reste, es farà amb una freqüència mínima de 2
vegades al mes , en temporada Baixa, i 4 vegades al mes en temporades alta i mitja.

d)El  rentat  mecanitzat  intensiu  dels  contenidors  es  farà  4  vegades  a  l’any  en  les
instal·lacions de l’empresa.

Pregunta 12.

Respecte a la recollida de voluminosos…

a)La recollida de voluminosos i estris es prestarà a sol·licitud dels interessats mitjançant
avís telefònic a l’empresa adjudicatària.

b)La recollida de voluminosos i estris es prestarà a sol·licitud dels interessats mitjançant
avís per correu electrònic a l’empresa adjudicatària.

c)Els interessats els deixaran al costat dels contenidors de fracció reste, sense necessitat
d’avís, de manera que no entorpeixi el trànsit de vianants ni la deposició de residus al
contenidor, ja que existeix un servei de repàs de voluminosos diari.

d)a i b són correctes.



Pregunta 13.

La freqüència de recollida de residus selectiva  vidre serà …

a)3 vegades per setmana per al Centre Ciutat.

b)2 vegades per setmana a l’Extraradi 1: Es Viver, Platja d’en Bossa i Cas Serres.

c)1 vegada per setmana a l’Extraradi 2: Can Escandell, Cas Mut i Can Misses.

d)Totes són correctes.

Pregunta 14. 

Indicau la resposta incorrecta:

La neteja viària inclou…

a)Neteja d’alcorcs d’arbrat 

b) Neteja de papereres a excepció dels cartells o adhesius adherits a aquestes

c) Neteja de patis de col·legis públics.

d) Neteja de parcs infantils.

Pregunta15. 

Indicau quina norma disposa el següent: “En cas que algú servei d’explotació de la platja
obri o tanqui abans o després de l’horari de vigilància del servei públic de salvament, en
qualsevol cas, i per cada concessió haurà de disposar entre el seu personal a peu de
platja  d’un  o  d’una  socorrista  d’activitats  aquàtiques  en  espais  naturals,  proveït  del
material  propi  d’intervenció  i  d’una  farmaciola,  un  equip  d’oxigenoteràpia  i  un
desfibril·lador”.

a)Decret  2/2005,  de  14  de gener,  regulador  de  les  mesures  mínimes  de seguretat  i
protecció que han de complir les platges i zones de bany de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

b)Decret   27/2015,  de 24 d’abril,   de modificació  del  Decret  2/2005,  de 14 de gener
regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges
i zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c)Tant el Decret 2/2005 com el 27/2015 estableix aquesta obligació.

d)La Llei 22/1988 de Costes.



Pregunta 16.

Segons la llei 9/2017, de contactes del sector públic, la solvència tècnica s’acredita:

a)Tant en contractes d’obres com de serveis, per una relació de les principals obres o
serveis realitzades en els últims 3 anys.

b)Tant  en contractes de serveis com de subministres,  per una relació  dels  principals
serveis o subministres realitzats d’igual o similar naturalesa en els últims 3 anys.

c)En contractes de serveis, no subjectes a regulació  harmonitzada, quan el contractista
sigui una empresa de nova creació (menys de 5 anys), per una relació dels principals
serveis realitzats en els últims 3 anys d’igual o similar naturalesa.

d)Per cap de les anteriors respostes.

Pregunta 17.

Les fases de la Norma ISO 14.001 són, en aquest ordre:

a)   Revisió per  la  direcció-Comprovació i  acció correctora-Implantació i  funcionament-
Planificació- Política Ambiental

b) )  Revisió per la direcció- Planificació- Implantació i funcionament- Política Ambiental-
Comprovació i acció correctora

c) Política Ambiental- - Planificació- Implantació i  funcionament- - Comprovació i  acció
correctora-Revisió per la direcció

d)  Revisió  per  la  direcció-Comprovació  i  acció  correctora-Implantació  i  funcionament-
Planificació- Política Ambiental

Pregunta 18.

Dins el sistema de gestió ambiental ISO 14.001, un incompliment puntual en la legislació
mediambiental equival a:

a)L’apertura d’una no conformitat i la implantació de mesures correctores

b)La necessitat de revisió dels aspectes ambientals 

c)L’obligació de modificar la política ambiental

d)La retirada de la certificació a l’organització

 

Pregunta 19. 

Son residus de gestió municipal:

a)Vehícles abandonats

b)Residus sanitaris del grup I del Decret 136/1996

c)Restes vegetals en quantitats inferiors a 50 l

d)Tots els anteriors



Pregunta 20. 

En un contracte de serveis   a partir  de què  quantitat es requereix  classificació a les
empreses licitadores:

a)  150.000 euros

b)  350.0000 euros

c) no és necessària classificació

d) cap de les anteriors són  correctes



PREGUNTES DE RESERVA

Pregunta 21.-
Segons  l’Ordenança Municipal  de Protecció del  medi  ambient  ,  en garatges,  tallers i
altres serà preceptiva la instal·lació d'aparells detectors de monòxid de carboni, a raó de:

a) 2 per cada 500 m² de superfície o fracció
b) 1 per cada 500 m²  de superfície o fracció
c) 1 per cada 200 m² de superfície o fracció
d) 2 per cada  200 m² de superfície o fracció

Pregunta 22.- 
Segons  l’Ordenança Municipal de Protecció del medi ambient, es considera una infracció
greu al règim de control d'instal·lacions de combustió, la següent:

a) Superar els límits d'emissió fixats per la legislació vigent en quantitat inferior al
100% dels dits límits.
b)  Superar  l'índex  opacimètric  dels  fums  emesos,  en  més  de  4  unitats  de  l'Escala
Bacharac
c) El funcionament d'instal·lacions de combustió amb un rendiment mínim inferior fins a
un 5 % del valor absolut dels límits fixats.
d) El funcionament d'instal·lacions de combustió amb un rendiment mínim inferior en més
d'un 5 % del valor absolut dels límits fixats.

Pregunta 23.- 
Segons  la  Llei  10/2019,  de  22  de  febrer,  de  canvi  climàtic  i  transició  energètica  es
considera infracció molt greu :

a)  L'incompliment  del  deure  de  reduccions  d'emissions  difuses  de  gasos  d'efecte
d'hivernacle imposat d'acord amb l'article 26 de la present llei, quan aquestes emissions
superin en un 100% l'indicador permés i l'empresa hagi estat advertida prèviament pels
serveis públics d'inspecció.
b)  L'accés i  la circulació de vehicles contaminants a les Illes Balears en contravenció
d'aquesta llei o de la normativa que la desenvolupi, quan es dugui a terme en massa per
empreses dedicades a la venda o al lloguer de vehicles.
c) La posada en marxa de noves instal·lacions tèrmiques de més de 5 kW d'origen fòssil,
sense haver  justificat  la  inviabilitat  tècnica o econòmica de l'ús de renovables en els
termes de l'article 59 d'aquesta llei.
d) a i c són correctes 


