
Instruccions per a la correcció anònima: Perquè l'exercici puga corregir-se anònimament, s'ha
d’introduir  el  qüestionari  contestat  en el  sobre  gran,  sense cap mena d'identificació,  usant
bolígraf blau. En cas contrari, l’aspirant quedarà exclòs de la selecció.  En el sobre xicotet
s'ha d’introduir la quartilla amb el nom i cognoms. Tancats tots dos sobres, s'han d’entregar a un
membre del Tribunal, que els graparà.

1) Las sessions plenàries han de convocar-se almenys (art. 46.2.b LRBRL):

a. Amb cinc dies hàbils d'antelació, excepte les extraordinàries que ho hagen sigut amb caràcter
urgent.
b. Amb tres dies hàbils d'antelació, excepte les extraordinàries que ho hagen sigut amb caràcter
urgent.
c. Amb dos dies hàbils d'antelació, excepte les extraordinàries que ho hagen sigut amb caràcter
urgent.
d. Amb quatre dies hàbils d'antelació, excepte les extraordinàries que ho hagen sigut amb caràcter
urgent.

2) Són drets fonamentals recollits en el títol I de la CE:

a. Dret a la vida i a la integritat física i moral.
b. Dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 
c. Dret de reunió pacífica i sense armes. 
d. Totes les respostes anteriors són correctes.

3) Són serveis mínims en tots els municipis (art. 26 LRBRL):

a. Biblioteca pública.
b. Recollida de residus.
c. Protecció civil.
d. Transport col·lectiu urbà de viatgers.

4) El municipi exercirà competències pròpies en les següents matèries (art. 25 LRBRL) :

a. Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
b. Cementeris i activitats funeràries.
c. Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
d. Són totes correctes.

5) Són elements del municipi (art. 11. 2 LRBRL):

a. L'alcalde i els regidors.
b. El territori, l'alcalde i el Ple.
c. El territori, la població, i l'organització.
d. Són totes correctes.

6) La Junta de Govern Local s'integra per (art. 23 LRBRL):

a. Tots els regidors.
b. Per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests.
c. Per tots els membres del Ple.
d. Per l'alcalde i un nombre de regidors no superior a la meitat del nombre legal d'aquests.



7) L'art.  8 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic no inclou en la
classificació dels empleats públics:

a. Els funcionaris de carrera.
b. El personal estatutari.
c. El personal eventual.
d. El personal laboral, ja siga fix, per temps indefinit o temporal.

8) Per a poder participar en els processos selectius, és necessari:

a. Tindre compliments 18 anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
b. Tindre la nacionalitat espanyola necessàriament.
c. Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
d. Les respostes a i c són correctes.

9) Segons l'art. 38 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
Comité de Seguretat i Salut es constituirà: 

a. En totes les empreses o centres de treball, independentment del nombre de treballadors.
b. En totes les empreses o centres de treball que compten amb 50 o més treballadors.
c. En totes les empreses o centres de treball que compten amb 25 o més treballadors.
d. En totes les empreses o centres de treball que compten amb 10 o més treballadors.

10) Respecte  a  les  obligacions d'empresaris  i  treballadors  en  matèria  de  prevenció  de
riscos laborals, assenyala la resposta correcta:

a. Els treballadors tenen dret a un protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball,
cosa que suposa un deure correlatiu de l'empresari de protecció dels treballadors davant dels
riscos laborals. 
b.  El  cost  de  les  mesures  relatives  a  la  seguretat  i  la  salut  en  el  treball  es  reparteix  entre
l'empresari i els treballadors.
c. Les administracions públiques estan excloses del deure de protecció respecte del personal al
seu servei.
d. Les respostes a i b són correctes.

11) Marca la resposta correcta:

a. Totes les platges de Benicàssim compten amb el distintiu de qualitat ISO 14001.
b. Totes les platges de Benicàssim compten amb el distintiu de qualitat ISO 14001 i Q de Qualitat
Turística.
c. Totes les platges de Benicàssim compten amb el distintiu de qualitat ISO 14001, Q de Qualitat
Turística i SICTED.
d. Totes les platges de Benicàssim compten amb el distintiu de qualitat ISO 14001, Q de Qualitat
Turística, Bandera Blava i SICTED.

12) Indica a un turista que ve amb cotxe com arribar des de la Tourist Info de Benicàssim
Casa Abadia fins a l'Hotel Tramuntana, entre les opcions que s'ofereixen:

a. Prenem el carrer de Sant Tomàs i l’avinguda de Castelló fins a la rotonda de la clau. Continuem
en direcció a les platges i girem a l'esquerra per l'avinguda Carrerassa dels Frares fins al final
d'aquesta. Tot seguit girem a la dreta per l'avinguda Ferrandis Salvador i seguim per aquesta fins
que arribem a l'hotel, situat en aquesta mateixa avinguda.



b. Prenem el carrer Sant Tomàs i avinguda Castelló fins a la rotonda de la clau. Continuem en
direcció  a  les  platges i  girem a  l'esquerra  per  l'avinguda  Carrerassa  dels  Frares  fins  al  final
d'aquesta. Tot seguit girem a l'esquerra per l'avinguda Ferrandis Salvador i seguim per la aquesta
fins que arribem a la intersecció amb el carrer de la Cort. Seguim recte fins a aplegar a l'hotel,
situat en aquest mateix carrer.
c. Anem pel carrer Sant Tomàs fins a la rotonda del pont de Ferro. Prenem la primera eixida a la
dreta i seguim recte pel passeig Pérez Baier i el carrer Miquel Peris i Segarra fins a la rotonda amb
carrer Sequiota i el camí Romerets. Triem la tercera eixida i seguim pel camí Romerets fins a
l'encreuament amb carrer Boniche. Girem a l'esquerra fins a l'avinguda Ferrandis Salvador. Girem
a l'esquerra de nou i seguim recte pel carrer de la Cort fins que trobem l'hotel.
d. Les respostes b i c són correctes.

13) Marca la resposta correcta:

a. El Centre d’Interpretació Torre de Sant Vicent compta en l’exterior amb una maqueta tiflològica
amb text en braille i la possibilitat d'ampliar la informació des d'una APP de realitat augmentada. Al
seu torn, a l'interior de la torre es pot veure un vídeo documental, taules tàctils i una experiència
amb ulleres de realitat virtual. Al terrat podem contemplar una reproducció d'un canó de 6 lliures
del segle XVIII.
b. El Centre d’Interpretació Torre de Sant Vicent compta en l’exterior amb una maqueta tiflològica
amb text en braille i la possibilitat d'ampliar la informació des d'una APP de realitat augmentada. Al
seu torn, a l'interior de la torre, es pot veure un vídeo documental, taules tàctils i una experiència
amb ulleres de realitat virtual. Al terrat podem contemplar una reproducció d'un canó de 6 lliures
del segle XVII.
c. El Centre d’Interpretació Torre de Sant Vicent compta en l’exterior amb una maqueta tiflològica
amb text en braille i la possibilitat d'ampliar la informació des d'una APP de realitat augmentada. Al
seu torn, a l'interior de la torre, es pot veure un vídeo documental, taules tàctils i una experiència
amb ulleres de realitat virtual. Al terrat podem contemplar una reproducció d'un canó de 6 lliures
del segle XVI.
d. Cap de les respostes és correcta.

14) Els altars laterals de l'església parroquial de Sant Tomàs de Villanueva estan dedicats:

a. Al Sagrat Cor de Jesús i a la Mare de Déu del Roser.
b. A sant Antoni Abat i santa Àgueda.
c. Als arcàngels sant Rafael, sant Miquel, sant Gabriel i a l'àngel de la guarda.
d. Cap de la respostes és correcta.

15) El Desert de les Palmes pertany als termes municipals de:

a. Benicàssim.
b. Benicàssim i Castelló.
c. Benicàssim, Castelló i la Pobla Tornesa.
d. Benicàssim, Castelló, Borriol, la Pobla Tornesa i Cabanes.

16) Assenyala la resposta correcta:

a. El castell de Miravet es troba al terme municipal de Cabanes.
b. El castell de Miravet es troba al terme municipal de Benicàssim.
c. El castell de Miravet es troba al terme municipal d'Orpesa.
d. El castell de Miravet es troba al terme municipal de Castelló.



17) Al Parc Natural del Desert de les Palmes:

a. De les rutes senyalitzades que hi trobem, la que presenta menor dificultat per tindre la durada i
el desnivell més baixos és la del castell de Montornés.
b. L'inici de la ruta del castell de Montornés es troba al costat de l'estació de la Mare de Déu del
Carme.
c. Una de les espècies vegetals més comunes hi és el margalló.
d. Totes les respostes anteriors són correctes.

18) Entre els actes que organitza l'Ajuntament de Benicàssim a través de la Regidoria de
Turisme hi ha:

a. El Festival de Blues de Benicàssim, que se celebra al juny.
b. El Benicàssim Flamenc Fusió Gastro Festival, que se celebra a finals d'abril i principis de maig.
c. Benicàssim Belle Époque, que se celebra a principis de setembre.
d. Totes les respostes anteriors són correctes.

19) El Dia de les Paelles de Benicàssim està declarat festa:

a. D'interés turístic local.
b. D'interés turístic provincial.
c. D'interés turístic autonòmic de la Comunitat Valenciana.
d. D'interés turístic nacional.

20) Assenyala la resposta correcta:

a. La catedral basílica de Santa María de l'Assumpció de Sogorb és la seu del bisbat de Castelló.
És un magnífic exemple d'arquitectura classicista espanyola.
b. La cartoixa de Vall de Crist d'Altura, fundada pel rei Martí l’Humà va ser un dels centres de
poder econòmic, cultural, religiós i polític de les terres valencianes al llarg de més de cinc segles.
c. Les respostes a i b són correctes.
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.

21) El recinte emmurallat de Mascarell:

a.  Es un xicotet  recinte  fortificat,  que pertany  a  Nules,  únic  a tota la  Comunitat  Valenciana i
declarat Bé d'Interés Cultural.
b. Es una pedania de Borriana.
c. El seu origen està lligat a l'expulsió dels moriscos de les Alqueries.
d. Totes les respostes anteriors són correctes.

22) A Morella podem trobar, entre altres recursos:

a. El museu Temps de Dinosaures, la basílica de Santa Maria, el palau del Cardenal Ram i un
important conjunt de pintures rupestres declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco en
1998.
b. El museu Temps de Dinosaures, la basílica de Santa Maria, el palau dels Osset, el castell i un
important conjunt de pintures rupestres declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco en
1998.
c. El museu Temps de Dinosaures, la basílica de Santa Maria, el palau dels Osset i el castell.
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.



23) Podem trobar pintures rupestres a la província de Castelló en:

a. Les Coves de Sant Josep (la Vall d’Uixó)
b. Barranc de la Valltorta (Tírig, Albocàsser, les Coves de Vinromà)
c. Les respostes a i b són correctes.
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.

24) Entre l'oferta d'oci familiar de Benicàssim destaquen:

a. Karting Benikarts.
b. Parc Aquàtic Aquarama.
c. Kristal Bolera.
d. Totes les respostes anteriors són correctes.

25) La Via Verda d'Ojos Negros:

a. Comença a Aragó i acaba a la província de València.
b. És la més llarga d'Espanya.
c. La via té més de 150 km de longitud.
d. Totes són correctes.

26)  Respecte al  reconeixement  de Benicàssim com a Municipi  Turístic  de la  Comunitat
Valenciana:

a. Va ser atorgat a Benicàssim el 26 d'abril  de 2021 i,  en l'actualitat,  disposa de la categoria
d'excel·lència.
b. Va ser atorgat a Benicàssim l'any 2001.
c. Va ser el segon municipi de la província de Castelló a aconseguir el reconeixement.
d. Totes les respostes són vertaderes.

27) A Benicàssim podem trobar els següents serveis:

a. Agències de viatges, lloguer de vehicles i lloguer de bicicletes.
b. Hospital, agències de viatges, lloguer de vehicles i lloguer de bicicletes.
c. Mercat central, agències de viatges i lloguer de bicicletes.
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.

28) Quines tècniques de sostenibilitat hauran d'incorporar els establiments turístics per a
ajustar-se  a  les  bones  pràctiques  mediambientals  recollides  en  l'article  57  de  la  Llei
18/2008, de 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana?

a. Reduir el consum energètic i la producció de residus, usar productes reciclables, minimitzar
l'emissió de fums i olors a l'exterior, insonoritzar àrees concorregudes i sorolloses i traslladar a les
persones usuàries aquestes bones pràctiques.
b. Reduir el consum energètic i la producció de residus, usar productes reciclables, maximitzar
l'emissió de fums i olors a l'exterior, insonoritzar àrees concorregudes i sorolloses i traslladar a les
persones usuàries aquestes bones pràctiques.
c. Les respostes a i b són correctes.
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.



29) La Via Verda de la Mar:

a. Discorre entre Benicàssim i Torreblanca i es pot recórrer caminant i amb bicicleta.
b. Discorre entre Castelló i Orpesa i es pot recórrer caminant i amb bicicleta.
c. Discorre entre Benicàssim i Orpesa i es pot recórrer caminant i amb bicicleta.
d. Discorre entre Benicàssim i Orpesa i es pot recórrer només a peu.

30) La província de Castelló disposa de:

a. Cinc centres BTT distribuïts a les localitats de Morella,  Navaixes, Montanejos,  Benicàssim i
Orpesa.
b. Quatre centres BTT distribuïts a les localitats de Morella, Navaixes, Montanejos i Torreblanca.
c. Quatre centres BTT distribuïts a les localitats de Morella, Navaixes, Montanejos i Benicàssim.
d. Quatre centres BTT distribuïts a les localitats de Morella, Navaixes, Montanejos i Orpesa.

PREGUNTES DE RESERVA 

1) L'Estat i  les comunitats autònomes podran delegar en els municipis l'exercici  de les
seues competències; la delegació haurà de determinar (art. 27 LRBRL):

a. L'abast, contingut, condicions i duració d'aquesta, que no podrà ser inferior a 20 anys.
b. L'abast, contingut, condicions i duració d'aquesta, que no podrà ser inferior a 2 anys.
c. L'abast, contingut, condicions i duració d'aquesta, que no podrà ser inferior a 5 anys.
d. L'abast, contingut, condicions i duració d'aquesta, que no podrà ser inferior a 10 anys.

2) Indica a un turista que ve amb cotxe com arribar des de la Tourist Info Torre de Sant
Vicent al parc del Trenet, entre les opcions que s'ofereixen:

a. Agafem l'avinguda Ferrandis Salvador i seguim recte fins que arribem a la intersecció amb el
carrer de la Cort. Girem a la dreta pel carrer de la Cort i seguim recte fins al carrer Torre de Sant
Vicent,  que prendrem a l'esquerra. A continuació en la rotonda amb l'encreuament de la Gran
Avinguda girem a la dreta fins a la següent rotonda, en la qual travessa el carrer Carles Sarthou
Carreres. Girem a la dreta fins al primer carrer, Font Pollosa, on girem a la dreta de nou i arribem a
la destinació.
b. Agafem l'avinguda Ferrandis Salvador i seguim recte fins que arribem a la intersecció amb el
carrer de la Cort. Girem a la dreta pel carrer de la Cort i seguim recte fins al carrer Torre de Sant
Vicent,  que prendrem a l'esquerra.  A continuació  en el  semàfor  de l'encreuament  de la  Gran
Avinguda girem a la dreta fins a la següent rotonda, en la qual travessa el carrer Carles Sarthou
Carreres. Girem a la dreta fins al primer carrer, Font Pollosa, on girem a la dreta de nou i arribem a
la destinació.
c. Agafem l'avinguda Ferrandis Salvador i seguim recte fins que arribem a la intersecció amb el
carrer de la Cort. Girem a la dreta pel carrer de la Cort i seguim recte fins al carrer Torre de Sant
Vicent,  que prendrem a l'esquerra. A continuació en la rotonda amb l'encreuament de la Gran
Avinguda girem a la  dreta fins a la  següent  rotonda,  en la  qual  travessa el  carrer  Violant  de
Casalduch. Girem a l'esquerra pel carrer Font Pollosa, on girem a l'esquerra de nou i arribem al
destí.
d. Les respostes a i c són correctes.



3) Respecte al personal eventual, indica quina resposta no és correcta:

a.  Només  realitzen  funcions  expressament  qualificades  com  de  confiança  o  assessorament
especial.
b. El seu nomenament i cessament són lliures.
c. La condició de personal eventual constitueix mèrit per a l’accés a la funció pública o per a la
promoció interna. 
d. Exerceixen els seus serveis en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent.

4) Marca la resposta correcta:

a. La Tourist Info de Benicàssim Casa Abadia compta amb els distintius de qualitat SICTED, Q de
Qualitat Turística i ISO 14001.
b. La Tourist Info de Benicàssim Casa Abadia compta amb el distintiu de qualitat SICTED.
c. La Tourist Info de Benicàssim Casa Abadia compta amb el distintiu de qualitat Q de Qualitat
Turística.
d. Les respostes b i c són correctes.

5) En quina data van aprovar les Corts Generals la Constitució espanyola?

a. El 31 d'octubre de 1978. 
b. El 6 de desembre de 1978.
c. El 27 de desembre de 1978.
d. El 29 de desembre de 1978.


