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Pelque fa a l'Àrea de Comunicació, Difusió i Publicitat no Sexista, quin d'estos no és un objectiu específic del Pla
d'lgualtat de I'Ajuntament de València:
a) Consolidar el canvi d'actituds a favor de la igualtat en tota la plantilla i en tots els àmbits municipals,
b) Garantir una comunicació igualitària inclusiva iexempta d'estereotips sexistes.
c) Garantir espais de treball lliures d'assetjament sexual.
d) Consolidar la utilització del llenguatge no sexista i inclusiu en tots els nivells de la corporació.

2.

Quines d'estes competències són exclusives de la Generalitat Valenciana?
a) Legislació la.boral
b) Mediambient
c) Turisme i servicis socials

d) Propietat intel'lectual i industrial

3.

Segons el Pla d'lgualtat de I'Ajuntament de València, quines en són les àrees més feminitzades?

a) Les de Desenvolupament Humà i Participació, Drets i lnnovació Demociàtica, amb més del 70 % de dones, en
201,6.

b) L'Àrea de Seguretat Ciutadana.
c) L'Àrea de Bidelleria.

d) L'Àrea de Presidència

4.

de novembre, de prevenció de riscos laborals, el comité de seguretat i salut està
per
(marqueu
facultat
a
la resposta incorrecta):
a) Conéixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos al centre de treball, tot duent a terme, a este
efecte, les visites que considere oportunes
b) Conéixer tots els documents i els informes que calga sobre les condícions de treball per al compliment de les
seues funcions, com també els procedents de I'activitat del servei de prevenció, si escau.
c) Conéixer i analitzar els danys produits en la salut o en la integritat física dels treballadors, a fi de valorar-ne les
causes i proposar les mesures preventives oportunes.
d) Elaborar [a memòria i la programació anuals dels serveis de prevenció.

5.

D'acord amb elque es disposa en la Llei 3912Ot5, el recurs de reposició, si l'acte no és exprés, es pot interposar:
a) en qualsevol moment
b) en qualsevol moment dins de l'any en decurs.
c) en qualsevol moment a partir del dia en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produisca l'acte
presumpte.
d) en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produisca
l'acte presumpte.

Segons la Uei, 3L1t995, de
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Segons I'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, quina de les institucions
següents és comissionada per

les Corts:

a) El Consell Valencià de Cultura
b) El Comité Econòmic isocial
c) El ConsellJurídic Consultiu

d) EISíndic de Greuges

'

funcionari interí nomenat per l'existència de places vacants, quan no siga possible la seua
cobertura per part de personal funcionari de carrera:
a) estes places vacants hauran d'incloure's en l'oferta d'ocupació corresponent
a l'exercici en què se,n produisca el
nomenament, tret que se'n decidisca l,amortització.
b) estes places vacants hauran d'incloure's en l'oferta d'ocupació corresponent a l'exercici
en què se,n produìsca el
nomenament i, si no fora possible, en la següent.
c) estes places vacants hauran d'incloure's en l'oferta d'ocupació corresponent a
l'exercici en què se,n produìsca el
nomenament i, si no fora possible, en la següent, tret que se'n decidisca l'amortització.
d) estes places vacants hauran d'incloure's en l'oferta d'ocupació corresponent a l'exercici
en què se,n produì'sca el
nomenament i, si no fora possible, en les dos següents, tret que se'n decidisca l'amortització.

8'

Pel que fa a les obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos,
d'acord amb la seua formació i
seguint les instruccions de I'empresari, cal que, en part¡culãr (marqueu la resposta incorrecta):
a) lnformen immediatament el seu superior jeràrquic directe i ets treballadors designats per
dur a terme activitats
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En el cas del personal

de protecció i prevenció o, si escau, el servei de prevenció, sobre qualsevol situació que,
al serl parer, comporte,
per motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

b) contribuisquen al compliment de les obligacions establides per I'autoritat
competent a fi de protegir la seguretat
i la salut dels treballadors als seus llocs de treball.
c) Posen fora de funcionament i no utilitzen correctament els dispositius de seguretat
existents o els que s'instal.len
als espaís relacionats amb la seua activitat o en els llocs de treball on esta s'esdevinga

d) Cooperen amb l'empresari perquè este puga garantir unes condicions de treball que
siguen segures i que no
comporten riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.

9.

Assenyaleu quina d'estes competències No és pròpia dels municipis:
a) Abastiment d'aigua potable.
b) Atenció immediata a persones en situació o risc d,exclusió social.
c) Carreteres d'interés general.
d) Cementeris i activitats funeràries

10. Quina d'estes afirmacions és incorrecta:
a) Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en
el treball.
b) Este dret suposa que I'empresari contrau un deure correlatiu de protecció dels treballadors
davant els riscos
laborals

c) Este dret general es concreta en els drets d'informació, de consulta i participació, de formació
e¡ matèria
preventiva, de paralització de I'activitat en cas de risc greu i imminent i de vigílància
del seu estat de salut, en els

temes previstos en esta Llei.
d) El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball pot ser a càrrec dels
treballadors.
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11. Les retribucions del personalfuncionaride carrera es classifiquen en:
a) bàsiques i complementàries.
b) bàsiques i extraordinàries.
c) bàsiques, complementàries i extraordinàries.
d) sou ítriennis.
12. En I'administració local els contractes menors de serveis, segons estableix la Llei de Contractes del Sector públic,
tindran un import màxim de:
a) 12.000 €
b) 18.Ooo €.
c) 15.000 €
d) so.ooo €.

13. Quin d'estos principis no es troba entre els que regixen el Pla d'lgualtat de t'Ajuntament de València?
a) Jerarquia

b) lgualtat

c)Transversalitat
d) Prevenció

L4. La concessió de qualsevol tipus de llicència en els municipis de gran pobtació és una atribució:
a)del Ple.
b)de l'Alcaldia.
c)de la iunta de Govern Local.
d) Cap de les anteriors és correcta.
15. Segons l'article tL7.L de la Llei gglzot.s,la interposició de qualsevol recurs:
a) suspendrà l'execució de l'àcte impugnat, tret dels casos en què una disposició establisca el contrari.
b) suspendrà automàticament l'execució de l'acte impugnat si es fonamenta en alguna de les causes previstes en
l'article 48 de la LPAC.
c) no suspendrà l'execució de l'acte impugnat, tret dels casos en què una disposició establisca el contrari.
d) no suspendrà l'execució de l'acte impugnat, tret que la impugnació es fonamente en alguna de les causes
prev¡stes en l'article 48 de la LPAC.
16. La Llei orgànica5lt982, d'l de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la ComunitatValenciana quantes reformes ha
tingut?
a) 1 (Lleiorgànica t/2OO6l
b) 2 (lleis orgàniques t/20A6 i 3/2Or9I
c) 3 (lleis orgàniques 5/1994, t/2O06,3/2OL9)
d) a (lhis orgàniques 4/L991,5/7994, UZAO6,3/2OL9l
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17. Quina d'estes afirmacions és ¡ncorrecta:
a) S'ha d'entendre per prevenció el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d'activitat
de I'empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball.
b) S'ha d'entendre per risc laboral la possibilitat que un treballador patisca un determinat dany derivat del treball.
c) S'han de consicierar cianys derivats cjel trebali les malalties, patoiogies o lesions sofrides amb motiu o ocasió cje
la faena.
d) S'ha d'entendre per risc laboral greu i imminent el que siga probable racionalment que es materialitze en un
no immediat i puga suposar un dany greu per a la salut dels treballadors.

futur

18. Segons la Llei 39/2015 es consideren persones interessades en el procediment administratiu aquelles que, sense
haver iniciat el procediment:
a) tinguen interessos que puguen resultar afectats de manera directa per la decisió que s'adopte en el procediment.
b) tinguen drets que puguen resultar afectats per la decisió que s'adopte en el procediment.
c) tínguen interessos o drets que puguen resultar greument afectats per la decisió que s'adopte en el procediment.
d) tinguen interessos o drets que puguen resultar afectats de manera directa per la decisió que s'adopte en el
procediment.
19. Els menors d'edat per a t'exercici i defensa d'aquelts deís seus drets i interessos I'actuació dels quals estiga
permesa per I'ordenament iurídic sense I'assistència de la persona que exercisca la pàtria potestat, tutela o
curatela:
a) Tindran capacitat d'obrar en tot cas.
b) No tindran capacitat d'obrar en cap cas.
c) Tindran capacitat d'obrar excepte els incapacitats i afecte I'exercici dels drets dels quals es tracte.
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.
20. La iniciativa popular per a la presentació de proposicions de llei:
a) S'ha de regular mitjançant una llei ordinària.
b) En qualsevol cas, no s'exigiran més de 500.000 signatures acreditades per al seu exercici
c) No procedirà esta iniciativa en matèria tributària.
d) S'admetrà esta iniciativa quant al dret de gràcia.

2l'.

Pel qùe fa a l'accés a l'ocupació, quin d'estos no és un objectiu del Pla d'lgualtat de l'Ajuntament de València?
a) lncloure la perspectiva de gènere en totes les fases del procediment d'accés a I'ocupació.
b) Afavorir I'accés dels homes als llocs feminitzats.
c) Garantir un llenguatge inclusiu

i/o imatges no sexistes o estereotipades en les vacants o en qualsevol altra matèria
d'accés o consolidació d'ocupació.
d) Formar i sensibilitzar en els principis d'igualtat i no discriminació a totes aquelles persones amb responsabilitat i
participació en els processos selectius.

22. Dins les fonts indirectes del dret podem considerar:
a) Els principis generals del dret
' b) El costum
c) Les lleis

d)

La

jurisprudència
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23. Una de les principals característiques dels decrets lleiés;
a) Han de ser motivats per casos de necessitat extraordinària i urgent
b) Han de sêr aprovats en un termini de 90 dies pel congrés dels Diputats.
c) Han de ser derogats en un termini de 60 dies pel congrés dels Diputats.
d) Poden afectar I'ordenament de les institucions bàsiques de I'Estat i regular els drets i llibertats de la ciutadania
recollits en el títol I de la Constitució.

24. L'autoritat o funcionari públic que, sabent la seua injustícia, dictara una resolució arbitrària en un assumpte
administratiu cometrà de delicte de:
a) Tràfic d'influències.

b) Prevarícació.
c) Corrupció entre particulars.
d) Suborn.

25. Entre les competències exclusives de les comunitats autònomes hi ha:
a) Productes farmacèutics
b) Penitenciàries
c) lnstitucionals
d) Pesca
26. D'acord amb l'article 2O de la Llei reguladora de les bases del règim local, en tots els ajuntaments existix:
a) l'Alcaldia, el Ple i la Junta de Govern Local.
b) l'Alcaldia, el Ple i les Comissíons.
c) l'Alcaldia, el Ple i les Tinències d'Alcaldia.
d) l'Alcaldia, el Ple i la Comissió d'Hisenda.

27.

díputats isenadors són triats:
a) Tots ells per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.
b) Per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, només els diputats.
c) Tots ells per sufragí universal, lliure, igual, directe i secret, excepte els diputats i senadors de comunitat autònoma.
d) Tots ells per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, excepte els senadors que corresponen a les comunitats
autònomes.

28.

Les diferències

Els

entre les comunitats autònomes són:

a)Qualitatives
b)Quantitatives
c) Qualitat¡ves i quantitatives
d) No hi ha diferències entre les comunitats autònomes
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29. Assenyaleu quina de les següents afirmacions és la correcta:
a) Després de cada renovació del Congrés dels Diputats, i del Senat i en els altres supòsits constitucionals en què
així procedisca, el rei, prèvia consulta amb els representants designats pels grups polítics amb representació
parlamentària i a través del president del Congrés, proposarà un candidat a la Presidència del Govern.
b) Les cambres podran delegar en les comissíons legislatives permanents I'aprovació de projectes o proposicions de
llei. El Ple, això no obstant, podrà requerir en qualsevol moment el debat í la votació de qualsevol projecte o
proposició de llei que haja sigut objecte de la delegació.
c) Dissolt el Congrés o expirat el seu mandat, si es produÏra alguna de les situacions que donen lloc a qualsevol
d'estos estats, les competències del Congrés sêrârì âssu'r:'rídes per la seua Comissió Permanent.
d) La proposta de dissolució de les Cambres no podrà presentar-se quan estiga en tràmit una qüestió de confiança.
30. L'autoritat o funcionari públic que expropie a una persona dels seus béns fora dels casos permesos i sense complir
els requisits legals cometrà un delicte de:
a) Malversació.
b) Negociacions prohibides a funcionaris.
c) Contra les garanties constitucionals.

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.
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