
Ajuntament de Benicàssim

PRIMER EXERCICI

1.- Segons l'apartat 2n de l'art. 1 de la Constitució espanyola, la sobirania nacional:

a) Resideix en els partits polítics.
b) Resideix en el poble espanyol.
c) Resideix en el rei.
d) Resideix en el Congrés i el Senat.

2.- De conformitat amb l'art. 6 de la Constitució espanyola, els partits polítics:

a) Garanteixen la conservació del patrimoni històric.
b) Contribueixen a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials.
c)  Concorren a  la formació i  manifestació de la voluntat  popular  i  són instrument
fonamental per a la participació política.
d) Tenen com a missió garantir la sobirania i independència d'Espanya.

3.- De conformitat amb l'art. 54 de la Constitució espanyola, el Defensor del Poble:

a) És designat pel Tribunal Suprem.
b) És designat pel rei.
c) És designat pel Congrés dels Diputats.
d) És designat per les Corts Generals.

4.- Segons l'art. 11 de la Llei 7/1985, l'entitat bàsica territorial de l'Estat és:

a) El municipi.
b) La comunitat autònoma.
c) La província.
d) Les mancomunitats de municipis.

5.- Segons l'apartat 1r de l'art. 20 de la Llei 7/1985, en tots els ajuntaments hi ha:

a) Regidors, Junta de Govern i Ple.
b) Alcalde i Ple.
c) Alcalde, tinents d'alcalde i Ple.
d) Alcalde, Junta de Govern i Ple.

6.- Segons l'art. 26 de la Llei 7/1985, s’haurà de prestar el servei de transport col·lectiu
urbà de viatgers:

a) En tots els municipis.
b) En els municipis amb població superior a 5.000 habitants.
c) En els municipis amb població superior a 20.000 habitants.
d) En els municipis amb població superior a 50.000 habitants.
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7.- Els empleats públics que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent,
només facen funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament
especial, i siguen retribuïts amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a
aquest fi, es denominen:

a) Personal directiu.
b) Personal laboral temporal.
c) Personal eventual.
d) Personal estatutari.

8.-  Respecte  a  la  renúncia  voluntària  a  la  condició  de funcionari  públic,  marca la
resposta correcta:

a) La manifestarà l'interessat, al més prompte possible i per qualsevol mitjà.
b) L'Administració no podrà acceptar la renúncia quan el funcionari estiga subjecte a
expedient disciplinari.
c)  La renúncia  inhabilita  per  a  ingressar  de  nou en  l'Administració  pública  a  través del
procediment de selecció establit.
d) Totes les respostes són correctes.

9.- En quina situació administrativa es declararà a un funcionari de carrera que siga
designat membre del Govern o dels òrgans de govern de les comunitats autònomes?

a) Serveis en altres administracions públiques.
b) Excedència.
c) Suspensió de funcions 
d) Serveis especials.

10.- La Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes, és aplicable:

a) En tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
b) En tot l'àmbit territorial de l'Estat espanyol.
c) En tot l'àmbit territorial de la Comunitat Europea.
d) Les respostes a i b són correctes.

11.- Les obligacions establides en la Llei orgànica 3/2007,  de 22 de març,  per a la
igualtat efectiva de dones i homes, seran aplicable:

a) A tota persona, física o jurídica, que es trobe o actue en territori espanyol, de qualsevol
nacionalitat, però sempre que tinga el domicili o la residència a Espanya. 
b)  A  tota  persona,  física  o  jurídica,  que  es  trobe  o  actue  en  territori  espanyol,
qualsevol que siga la nacionalitat, domicili o residència.
c) Únicament a les persones físiques que tinguen la nacionalitat espanyola i a les persones
jurídiques que tinguen la seu social a Espanya.
d) La citada llei s'aplica únicament a les persones físiques; les persones jurídiques estan
excloses del seu àmbit d'aplicació.
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12.- En els treballs d'oficina, usem les espirals per a:
a) Fotocopiar.
b) Plastificar.
c) Enquadernar.
d) Escanejar.

13.- Quin dels següents formats de paper és el de més grandària?
a) DIN A6
b) DIN A5
c) DIN A4
d) DIN A3

14.- Quant a la formació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals...

a) L'empresari haurà de garantir que cada treballador reba una formació teòrica i pràctica
suficient i adequada en matèria preventiva en el moment de la contractació, llevat que es
tracte d'un contracte temporal.
b) El cost recaurà sobre els treballadors.
c) Haurà d'impartir-se sempre dins de la jornada laboral. 
d) La podrà impartir l'empresa a través de mitjans propis o concertant-la amb serveis
aliens.

 
15.- Haurà d'usar-se equip de protecció individual:

a) Quan els riscos no puguen limitar-se prou amb mitjans tècnics de protecció col·lectiva.
b) Quan els riscos no puguen limitar-se prou mitjançant mesures, mètodes o procediments
d'organització del treball.
c) Quan els riscos no es puguen evitar.
d) Totes són correctes.

16.- En una evacuació ordenada d'una classe de primària per emergència:

a) S'ha de desallotjar com més prompte millor, fins i tot per l'ascensor.
b) S'han d'agafar les pertinences personals per a evitar les pèrdues.
c) S'eixirà corrents, sense respectar l'ordre per a salvar-se el primer.
d) Totes són falses.

17.-  És  obligació  dels  treballadors  fer  servir  correctament  els  mitjans  i  equips  de
protecció facilitats, d'acord amb les instruccions rebudes. 

a) Fals, és obligació del director del col·legi.
b) Fals, és obligació de l'empresari.
c) Fals, és obligació de l'encarregat de la Brigada.
d) Vertader.
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18- Els òrgans de govern unipersonals de les escoles d'Educació Infantil i col·legis
d'Educació Primària són:

a) Director i cap d'estudis.
b) Director, cap d'estudis i secretari.
c) Cap d'estudis i secretari.
d) Director i vicedirector.

19-  Els  òrgans de  govern  col·legiats  de les escoles  d'Educació  Infantil  i  col·legis
d'Educació Primària es componen de:

a) El Consell Escolar del centre.
b) El Consell Escolar del centre i el claustre de professors.
c) El claustre de professors.
d) El Consell Escolar del centre, el claustre de professors i els coordinadors de cicle.

20- D'acord amb el que estableix l'actual marc legal:

a) La conservació,  el  manteniment i  la vigilància dels  edificis destinats a centres públics
d'Educació  Infantil,  d'Educació  Primària  o  d'Educació  Especial  corresponen  a  la
Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Esport,  amb  l'excepció  de  les  infraestructures  de
comunicacions.

b) La conservació,  el  manteniment i  la vigilància dels  edificis destinats a centres públics
d'Educació Infantil, d'Educació Primària o d'Educació Especial corresponen a l'ajuntament
respectiu.

c)  La  conservació,  el  manteniment  i  la  vigilància  dels  edificis  destinats  a  centres
públics d'Educació Infantil, d'Educació Primària o d'Educació Especial corresponen
a l'ajuntament respectiu, amb l'excepció de les infraestructures de comunicacions. 

d) No és correcta cap de les anteriors.

21.- Les associacions de pares i mares d'alumnes (AMPA) són:

a) Entitats de participació per a planificar,  coordinar i  decidir  sobre tots els aspectes del
centre.

b) Entitats per a la participació i col·laboració en el funcionament del centre, a través
dels òrgans que li són propis.

c) Entitats de col·laboració per a establir les directrius en l'elaboració del projecte educatiu
del centre, aprovar-lo una vegada elaborat i avaluar-lo.

d) No és correcta cap de les anteriors.

22.- Quina classe d'extintor recomanaries per a apagar un foc en un quadre elèctric?

a) De pols.
b) D'espuma.
c) De diòxid de carboni.
d) Un d’específic per a foc de metalls.
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23.- En qualsevol classe de broca, a l'hora de treballar hem de tindre en compte, a part
del diàmetre, altres característiques com:

a) La ranura i la longitud.
b) L’angle.
c) L’angle de punta i el pas de ranura.
d) La ranura i la classe de metall.

24.- Amb independència del conductor elèctric, enumere els components d'un equip
d'il·luminació fluorescent simple: 

a) Dos encebadors, una reactància i un tub fluorescent.
b) Un encebador, una reactància i un tub fluorescent.
c) Un interruptor i un tub fluorescent.
d) Un encebador, un condensador i un tub fluorescent.

25.-  Als  ascensors  del  col·legi,  segons  el  Reglament  d'aparells  d'elevació  i
manutenció, i com que es tracta d’un edifici de pública concurrència, cada quant se’ls
han  de  practicar  les  inspeccions  reglamentàries  per  un  organisme  de  control
autoritzat? 

a) Cada any. 
b) Cada dos anys.
c) Cada quatre anys. 
d) Cada 1.000 hores d'ús.

26.- Els purgadors dels radiadors d'aigua calenta tenen la finalitat de:

a) Expulsar l'aire de l'interior.
b) Expulsar el vapor de l'interior.
c) Regular la temperatura del radiador.
d) Renovar aigua neta.

27.- A què se li diu, en lampisteria, un "colp d'ariet"?

a) A la velocitat de l'aigua en eixir de l'aixeta.
b) A la vibració produïda en les canonades.
c) A la pressió que suporta la canonades.
d) A la calor que desprén la soldadura.

28.- Quin element protegeix els circuits elèctrics contra els curtcircuits? 

a) El magnetotèrmic.
b) El diferencial.
c) La reactància.
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d) El contactor.

29.- Indiqueu l'afirmació correcta quant a la secció d'una canonada de reg i la velocitat
de l'aigua que hi circula dins.

a) A major secció, menor velocitat.
b) A major secció, major velocitat.
c) A menor secció, menor velocitat.
d) La secció i la velocitat no tenen relació.

30.- En quin lloc de la xarxa d'aigua hauria de col·locar-se una ventosa?

a) En el punt baix per a desaiguar la canonada.
b) En el punt mitjà per a regular la pressió de la canonada.
c) Al costat de les vàlvules de comporta.
d) En el punt alt per a eliminar l'aire de la canonada.

PREGUNTES DE RESERVA

R-1.-  Segons  l'art.  10  del  Reial  decret  legislatiu  5/2015,  de  30  d'octubre,  pel  qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, podran nomenar-
se funcionaris interins per a l'execució d'un programa de caràcter temporal, amb una
duració que:

a) No podrà ser superior a tres anys, ampliable fins a 12 mesos més per les lleis de la
funció pública que es dicten en desplegament d'aquest Estatut.

b) No podrà ser superior a quatre anys, ampliable fins a 24 mesos més per les lleis de la
funció pública que es dicten en desplegament d'aquest Estatut.

c) No podrà ser superior a nou mesos, dins d'un període de 12 mesos.
d) No podrà ser superior a 12 mesos, dins d'un període de 18 mesos.

R-2.- Quant a la prevenció de riscos laborals, qui ha d'evitar i avaluar els riscos que no
es puguen evitar, combatre'ls en l'origen, així com adaptar la faena a la persona, en
particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball? 

a) L'empresari.
b) El treballador.
c) El director del col·legi.
d) L'INVASSAT (Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball).

R-3.- L'òrgan propi de participació del professorat del centre amb la responsabilitat de
planificar, coordinar i decidir sobre tots els aspectes pedagògics del centre és:

a) L'equip directiu.
b) Les associacions de pares i mares d'alumnes (AMPA).
c) El claustre.
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d) La comissió pedagògica.

R-4.- Els valors superiors de l'ordenament jurídic, de conformitat amb l'art. 1 de la CE,
són:

a) La llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.
b) La llibertat, la justícia i la lliure competència.
c) La llibertat, la responsabilitat i el pluralisme sindical.
d) La llibertat, la solidaritat i la igualtat.

R-5.- De conformitat amb l'art. 23 de la Llei 7/1985, la Junta de Govern Local…

a) La integren l'alcalde i un nombre de regidors no superior a la meitat del nombre legal
d'aquests, nomenats i separats pel Ple, donant-ne compte a l'alcalde.

b) La integren l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal
d'aquests, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte al Ple.

c) La integren l'alcalde i tots els regidors, donant-ne compte al Ple.
d)  La  integren  l'alcalde  i  un  nombre  de  regidors  no  superior  al  terç  del  nombre  legal

d'aquests, nomenats i separats lliurement pel Ple, donant-ne compte a l'alcalde.


