EXAMEN TÈCNIC/A D'IGUALTAT

1.

La junta de govern local és perceptiva en:
a) Tots els municipis
b) Municipis de més de 5.000 habitants
c) Municipis de més de 2.000 habitants
d) Municipis de més de 20.000 habitants

2.

L'exercici dels drets i llibertats reconeguts en el capítol segon del títol I de la Constitució es poden regular
mitjançant:
a) Qualsevol norma
b) Una llei
c) Un reglament
d) Per instruccions dels òrgans administratius

3.

Formes d'intervenció de les entitats locals en l'activitat privada:
a) Ordenances i bàndols.
b) Sotmetiment a prèvia llicència i altres actes de control preventiu.
c) Sotmetiment a comunicació prèvia o a declaració responsable.
d) Totes amb correctes.

4.

Segons l'article 140 de la Constitució, els alcaldes dels municipis són triats:
a) Pels regidors o els veïns
b) Conjuntament per veïns i regidors
c) Sempre pels veïns
d) Per la Diputació provincial

5.

És causa d'inadmissió d'un recurs administratiu:
a) Mancar de legitimació el recurrent
b) No és un acte recurrible
c) Haver transcorregut el termini per a interposar recurs
d) Totes són correctes

6.

L'Estatut bàsic de l'empleat públic establix que l'incompliment de les normes sobre incompatibilitats, quan
això done lloc a una situació d'incompatibilitat:
a) És una falta molt greu.
b) És una falta greu.
c) La persona que incórrega en este incompliment és sancionada amb la separació del servici.
d) Es tracta d'una infracció que prescriu a l'any.

7.

Les malalties, patologies o lesions patides amb motiu o ocasió del treball es consideren:
a) Risc laboral.
b) Danys derivats del treball.
c) Perills laborals.
d) Circumstàncies previsibles.

8.

D’acord amb l'article 62 de la Constitució correspon al rei:
a) Dictar lleis
b) Sancionar i promulgar les lleis
c) Publicar les lleis
d) Proposar noves lleis
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9.

De conformitat amb l'Estatut bàsic de l'empleat públic les dones funcionàries víctimes de violència de
gènere tenen dret a:
a) Permís per raó de violència de gènere.
b) Mobilitat per raó de gènere.
c) Excedència per raó de violència de gènere.
d) Totes són certes.

10. El títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, regula el règim d'organització
dels municipis de gran població i establix que les normes previstes en este títol són aplicables, entre d’altres,
als municipis la població dels quals supere:
a) Els 250.000 habitants.
b) Els 200.000 habitants.
c) Els 150.000 habitants.
d) Totes són falses.
11. El Codi penal castiga la prevaricació, és a dir, l'autoritat o persona funcionària pública que dicta una
resolució arbitrària en un assumpte administratiu…
a) sent sabedor de la injustícia
b) amb imprudència
c) culpablement
d) amb mala fe
12. Tota persona que viu a Espanya està obligada a inscriure's en el padró del municipi:
a) On tinga la residència a efectes fiscals.
b) Qui viu en diversos municipis ha d'inscriure's només en el que habite durant més temps a l'any.
c) En aquell que trie la persona interessada.
d) En aquell que determine l'Administració actuant.
13. La Llei reguladora de les bases del règim local establix que la creació o supressió de municipis, així com
l'alteració de termes municipals, es regulen:
a) Per la legislació de les comunitats autònomes sobre règim local.
b) Per la legislació de l'Estat sobre règim local.
c) Per llei orgànica.
d) Pel reglament d'organització i funcionament dels municipis.
14. Conforme a l'article 100 de la Llei 39/2015 si foren diversos els mitjans d'execució admissibles es triarà:
a) El que estime l'Administració sense cap limitació
b) El menys restrictiu de la llibertat individual
c) El més restrictiu a la llibertat individual
d) El que trie l'interessat
15. Tenen caràcter administratiu els contractes següents, sempre que els subscriga una administració pública:
a) Els contractes d'obra, subministrament i servicis.
b) Els contractes de concessió d'obra.
c) Els contractes de concessió de servicis.
d) Totes són certes.
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16. A l'Ajuntament de València l'òrgan de contractació és:
a) El Ple.
b) La Junta de Govern Local.
c) L'alcalde o l'alcaldessa
d) La Comissió d'Hisenda.
17. De conformitat amb la Llei reguladora de les bases del règim local, el municipi exercix en tot cas com a
competències pròpies, en els termes de la legislació de l'estat i de les comunitats autònomes, en les
matèries següents:
a) Actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la violència de gènere.
b) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc
d'exclusió social
c) Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.
d) Totes són correctes.
18. Contractes menors regulats en la Llei de contractes del sector públic, marca la resposta correcta:
a) Els contractes menors no poden tindre una duració superior a un any ni ser objecte de pròrroga.
b) Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 50.000,00 euros, quan es tracte
de contractes d'obres.
c) En els contractes menors, la tramitació de l'expedient no exigix l'emissió d'un informe de l'òrgan de
contractació que justifique de manera motivada la necessitat del contracte.
d) Els contractes menors no s’han de publicar.
19. Conforme a l'article 57 de la Llei 39/2015 contra l'acord d'acumulació és procedent el recurs següent:
a) Alçada
b) Reposició
c) Extraordinari de revisió
d) Cap
20. Segons l'article 105 de la Constitució, la llei ha de regular:
a) L'audiència dels ciutadans
b) L'accés a arxius i registres
c) El procediment administratiu
d) Totes són correctes
21. Si la sol·licitud d'iniciació no reunix els requisits que assenyala la Llei 39/2015 s’ha de requerir l'interessat
perquè esmene en un termini de:
a) 15 dies
b) 10 dies
c) 20 dies
d) un mes
22. La Llei reguladora de les bases del règim local, establix que són elements del municipi:
a) L'alcaldia i les regidories.
b) El padró municipal i el terme municipal.
c) El territori, la població i l'organització.
d) L'alcaldia i el ple.
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23. Els procediments sancionadors s'inicien:
a) Sempre d'ofici
b) D'ofici o a sol·licitud d'interessat
c) A sol·licitud d'interessat en tot cas
d) Cap és correcta
24. El termini per a la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra actes expressos és de
a) 2 mesos
b) 6 mesos
c) 1 mes
d) 20 dies
25. Es pot interposar un recurs extraordinari de revisió quan apareguen documents de valor essencial per a la
resolució de l'assumpte en un termini de:
a) 1 mes
b) 2 mesos
c) 3 mesos
d) 4 anys
26. Segons l'article 107 de la Constitució, el Consell d'Estat és, respecte al Govern, l’òrgan suprem
a) Resolutiu
b) Fiscalitzador
c) Jurisdiccional
d) Consultiu
27. Segons l'Estatut bàsic de l'empleat públic, les persones ocupades públiques es classifiquen en:
a) Solament funcionàries de carrera i interines.
b) Funcionàries de carrera i interines i personal laboral.
c) Funcionàries de carrera, personal laboral i eventual.
d) Funcionàries de carrera i interines i personal laboral i eventual.
28. La competència per a dictar bans correspon a:
a) Alcalde
b) Junta de Govern Local
c) Comissió informativa
d) Ple
29. Segons la Llei de prevenció de riscos laborals, s’ha de constituir un comité de seguretat i salut en totes les
empreses o centres de treball que tinguen:
a) 15 o més persones treballadores.
b) 25 o més treballadores.
c) 50 o més treballadores.
d) 75 o més treballadores.
30. Segons l'article 94 de la Llei 39/2015, si l'escrit d'iniciació l’han formulat dos o més interessats, el
desistiment o la renúncia afecta:
a) Només afecta als que el formulen
b) Afecta a tots ells
c) Afecta als qui determine l'Administració
d) En eixos casos no cal exercir renúncia o desistiment
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