
PRIMER EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES D'ACCÉS ALS COSSOS DEL
SUBGRUP A2, SECTOR ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 (TORNS LLIURE I DE DIVERSITAT FUNCIONAL)

.- COS SUPERIOR GESTIÓ D'ARXIVÍSTICA, BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ, 
ESCALA TÈCNIC D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES (12/16).

.- COS SUPERIOR GESTIÓ D'ENGINYERIA TÈCNICA EN OBRES PÚBLIQUES (16/16).

.- COS SUPERIOR GESTIÓ EN ARQUITECTURA (17/16).

.- COS SUPERIOR GESTIÓ D'ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA (19/16).

.- COS SUPERIOR DE GESTIÓ EN ACCIÓ SOCIAL. ESCALA TREBALL SOCIAL (23/16).

.- COS SUPERIOR GESTIÓ D'ADMINISTRACIÓ SOCIOSANITÀRIA (25/16).

.- COS SUPERIOR DE GESTIÓ EN FISIOTERÀPIA (27/16).

.- COS SUPERIOR DE GESTIÓ EN GEODÈSIA I CARTOGRAFIA (30/16)

CONVOCATÒRIES 12/16, 16/16, 17/16, 19/16, 23/16, 25/16, 27/16, 30/16

QÜESTIONARI

TEMPS DE REALITZACIÓ: 90 MINUTS.



PRIMER EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES D'ACCÉS ALS COSSOS DEL
SUBGRUP A2, SECTOR ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

(TORN DE PROMOCIÓ INTERNA)

- COS SUPERIOR GESTIÓ EN ARQUITECTURA (18/16).

- COS SUPERIOR DE GESTIÓ EN ACCIÓ SOCIAL. ESCALA TREBALL SOCIAL (24/16).

- COS SUPERIOR GESTIÓ D'ADMINISTRACIÓ SOCIOSANITÀRIA (26/16).

CONVOCATÒRIES 18/16, 24/16, 26/16

QÜESTIONARI

TEMPS DE REALITZACIÓ: 90 MINUTS.



1- El Govern respon solidàriament en la seua gestió política davant: 

a) El Rei.

b) El Consell General del Poder Judicial.

c) El Consell de Ministres.

d) El Congrés dels Diputats.

2.- Les diferències entre els Estatuts de les diferents Comunitats Autònomes no podran implicar, en cap cas:

a) Beneficis fiscals.

b) Privilegis econòmics o socials.

c) Més drets i obligacions per als seus ciutadans.

d) Privilegis per a les Illes.

3.-  Sense perjudici  de la  jurisdicció  que correspon al  Tribunal  Suprem, ¿quin òrgan culmina l'organització
judicial en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma?

a) El Tribunal Constitucional.

b) Un Tribunal Econòmic Administratiu.

c) Un Tribunal de Comptes.

d) Un Tribunal Superior de Justícia.

4.- ¿Qui té la competència exclusiva en matèria de nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret d'asil?

a) Les Comunitats Autònomes.

b) El Consell de Ministres. 

c) El Tribunal Suprem.

d) L'Estat.

5.- Segons la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de
Gènere, a les treballadores per compte propi víctimes de violència de gènere que cessen en la seua activitat,
per a fer efectiva la seua protecció o el seu dret a l'assistència social integral, se les suspendrà l'obligació de
cotització durant un període:

a) De sis mesos, que els seran considerats com de cotització efectiva a l'efecte de les prestacions de Seguretat
Social. 

b) De deu mesos, que els seran considerats com de cotització efectiva a l'efecte de les prestacions de Seguretat
Social. 

c) D'un any, que els seran considerats com de cotització efectiva a l'efecte de les prestacions de Seguretat Social.

d) De tres mesos, que els seran considerats com de cotització efectiva a l'efecte de les prestacions de Seguretat
Social.

6.- Segons l'article 51, de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, quin
òrgan s'encarrega de vigilar el compliment del que es preveu en aquesta?

a) L'observatori de Gènere.

b) El Consell Valencià de les Dones.

c) La Defensoria de la Igualtat, sent la Defensoria esmentada exercida pel Síndic de Greuges.

d) L'observatori per a la igualtat d'oportunitats.



7.- L'article 29 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, determina que els consellers
cessen en les seues funcions:

a) Per  cessament  del  president  de  la  Generalitat,  si  bé continuaran en  les  seues  funcions fins  a  la  presa  de
possessió del nou Consell.

b) Per dimissió acceptada pel Consell.

c) Per separació del càrrec, decidida lliurement pel Consell.

d) Per cessament del president de la Generalitat, havent de cessar en les seues funcions immediatament i sense
que siga necessari continuar fins a la presa de possessió del nou Consell.

8.- Els òrgans superiors de les conselleries, segons determina l'article 67 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de
la Generalitat, del Consell, són:

a) El conseller i sotssecretaris.

b) El conseller i els directors generals.

c) Els sotssecretaris i els directors generals.

d) Els consellers i els secretaris autonòmics.

9.- ¿Quina de les funcions següents correspon a la Sotssecretaria de cada Conselleria, segons l'article 69 de la Llei
5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell?

a) Resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estiguen sota la seua
dependència i els actes de la qual no esgoten la via administrativa.

b) Signar els decrets del Consell.

c) Emetre deute públic per a despeses d'inversió, previ acord de les Corts.

d) Ostentar la direcció de tot el personal d'aquesta.

10.-  L'article  74  de  la  Llei  5/1983  ,  de  30  de  desembre,  de  la  Generalitat,  del  Consell,  determina  que
l'organització de les conselleries en serveis perifèrics és l'expressió organitzativa del principi de:

a) Jerarquia.

b) Desconcentració.

c) Coordinació.

d) Economia de mitjans.

11.- L'article 60 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, estableix que l'Administració
Pública de la Generalitat s'organitza i actua amb personalitat jurídica única, conforme a criteris de:

a) Territorialitat, eficàcia, jerarquia i sostenibilitat, amb sotmetiment ple a la Llei i al Dret, dins de la major
economia de mitjans que permeta l'obtenció de les finalitats que té encomanades.

b) Eficàcia, publicitat, jerarquia, concentració i centralització, amb sotmetiment ple a la Llei i al Dret, dins de la
major economia de mitjans que permeta l'obtenció de les finalitats que té encomanades.

c) Eficàcia, publicitat, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la Llei i
al Dret, dins de la major economia de mitjans que permeta l'obtenció de les finalitats que té encomanades.

d) Territorialitat, jerarquia i concentració, amb sotmetiment ple a la Llei i al Dret, dins de la major economia de
mitjans que permeta l'obtenció de les finalitats que té encomanades.



12.-  D'acord amb la Llei  5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat,  del  Consell,  el  càrrec de conseller o
consellera de la Generalitat, és: 

a) Incompatible amb l'exercici de qualsevol altra funció pública que no derive de l'exercici del seu càrrec, sense
cap excepció.

b) Incompatible amb l'exercici de qualsevol altra funció pública que no derive de l'exercici del seu càrrec, excepte
la de diputat de les Corts.

c) Compatible amb qualsevol activitat professional.

d) Compatible amb qualsevol activitat mercantil.

13.- L'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, relaciona les funcions dels
consellers com a membres del Consell i caps de Departament, entre les quals es troba:

a) Exercir la potestat legislativa en les matèries pròpies de la seua conselleria, en forma de reials decrets.

b) Exercir  la  potestat  reglamentària  en les  matèries  pròpies  de  la  seua  Conselleria,  en  forma d'ordres  de  la
Conselleria.

c) Elevar anualment als seus òrgans superiors un informe sobre el funcionament, cost i rendiment dels serveis a
càrrec seu, proposant les modificacions que li assignen les lleis, reglaments o òrgans superiors.

d) Proposar normes generals sobre adquisició de material i quantes disposicions afecten el funcionament dels
serveis.

14.-  El  Títol  IV de la  Llei  5/1983,  de  30 de  desembre,  de  la  Generalitat,  del  Consell,  estableix respecte  de
l'administració pública de la Generalitat, que el Reglament orgànic de cada Conselleria s'aprovarà:

a) Pel Consell a proposta del conseller respectiu.

b) Per les Corts a proposta del president.

c) Pel president a proposta del Consell.

d) Pel Síndic de Greuges a proposta del president.

15.- El Capítol II de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell determina en relació amb
l'organització, competències i estructura de les conselleries que:

a) L'organització de les conselleries s'estructura en dos nivells: òrgans superiors i nivell administratiu.

b) Els òrgans superiors de les conselleries són el conseller i el director general.

c) L'organització  de  les  conselleries  s'estructura  en  tres  nivells:  òrgans  superiors,  nivell  directiu  i  nivell
administratiu.

d) Les sotssecretàries són òrgans superiors de les conselleries.

16.- L'article 24 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Instrumental i
de  Subvencions,  relaciona  quins  són  els  principis  que  regiran  la  programació  pressupostària  de  la
Generalitat, entre els quals es troba el:

a) D’igualtat econòmica.

b) Descentralització pressupostària.

c) Jerarquia econòmica.

d) Transparència.



17.- L'article 26 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Instrumental i
de  Subvencions,  determina  que  en  l'àmbit  de  l'Administració  de  la  Generalitat  i  del  seu  sector  públic
instrumental, amb caràcter previ a l'aprovació de disposicions legals i reglamentàries s'haurà de comptar
amb un informe, que tindrà caràcter:

a) Preceptiu i vinculant, i que serà emès per la conselleria amb competències en matèria d'hisenda.

b) Facultatiu i no vinculant, i que serà emès pel Síndic de Comptes.

c) Preceptiu i vinculant, i que serà emès pel Síndic de Greuges.

d) Preceptiu i no vinculant, i que serà emès per la conselleria amb competències en matèria d'hisenda.

18.-  Segons  determina  la  Llei  1/2015,  de  6  de  febrer,  de  la  Generalitat,  d'Hisenda  Pública,  del  Sector
Instrumental i de Subvencions, el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat, es remetrà:

a) A la conselleria amb competències en matèria d'hisenda abans de l'1 de novembre de cada any, per al seu
examen i aprovació o si escau, esmena o devolució al Consell.

b) A les Corts abans del  31 de desembre de cada any,  per al  seu examen i aprovació o si  escau,  esmena o
devolució al Consell.

c) A les  Corts abans de l'1  de novembre de cada any,  per  al  seu examen i  aprovació o si  escau,  esmena o
devolució al Consell.

d) A la conselleria amb competències en matèria d'hisenda abans del 31 de desembre de cada any, per al seu
examen i aprovació o si escau, esmena o devolució al Consell.

19.- L'article 5 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Instrumental i de
Subvencions, determina que l'activitat econòmica financera del sector públic de la Generalitat:

a) No se subjectarà a la normativa comunitària.

b) No s'ajustarà a legislació bàsica de l'Estat en la matèria.

c) S'adequarà als principis rectors en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

d) No haurà de respectar els preceptes continguts en les lleis anuals de Pressupostos.

20.- El Tractat de la Unió Europea es va signar a Maastricht el:

a) 15 d'abril de 1988.

b) 7 de setembre de 1990.

c) 15 d'octubre de 1990.

d) 7 de febrer de 1992.

21.- En l'actualitat, quin dels països següents no pertany a la Unió Europea?:

a)França.

b)Lituània.

c)Finlàndia.

d)Noruega.

22.- En l'actualitat, la Unió Europea compta amb:

a)22 països membres.

b)28 països membres.

c)30 països membres.

d)31 països membres.



23.- Respecte a la Unió Europea, és incorrecte afirmar que:

a) Els reglaments tindran un abast general. Seran obligatoris en tots els seus elements i directament aplicables en
cada Estat membre. 

b) Les  directives  obligaran  l'Estat  membre  destinatari  quant  al  resultat  que  haja  d'aconseguir-se,  deixant,  no
obstant això, a les autoritats nacionals l'elecció de la forma i dels mitjans. 

c) Les recomanacions seran vinculants.

d) Els dictàmens no seran vinculants.

24.- ¿Quina és la data en la qual se signa el Tractat de Roma constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea?:

a) 2 de setembre de 1951.

b) 25 de març de 1957.

c) 8 d'abril de 1964.

d) 1 de juliol de 1987.

25.- És correcte afirmar que els reglaments de la Unió Europea són:

a) No vinculants.

b) Dret comunitari primari.

c) Dret derivat.

d) Recomanacions i dictàmens.

26.- És correcte afirmar que les directives de la Unió Europea:

a) Tenen un abast  general.  Són obligatòries  en tots els seus elements  i  directament  aplicables  en cada Estat
membre. 

b) Obliguen l'Estat membre destinatari quant al resultat que haja d'aconseguir-se, deixant, no obstant això, a les
autoritats nacionals l'elecció de la forma i dels mitjans. 

c) No són vinculants.

d) Són dret comunitari primari.

27.- Indique l'opció correcta:

a) El Parlament Europeu exerceix en exclusiva la funció legislativa.

b) El Parlament Europeu exerceix conjuntament amb el Consell la funció legislativa i en exclusiva la funció
pressupostària.

c) El Parlament Europeu exerceix conjuntament amb el Consell la funció legislativa i la funció pressupostària.

d) El Parlament Europeu exerceix conjuntament amb el Consell i la Comissió Europea la funció pressupostària.

28.- Els diputats al Parlament Europeu són triats per un mandat de:

a) 3 anys.

b) 4 anys.

c) 5 anys.

d) 6 anys.



29.- El Consell està compost per:

a) Un representant de cada Estat membre, de rang ministerial.

b) Els caps d'Estat o de Govern dels Estats membres, així com pel seu president i pel president de la Comissió.

c) Un representant de cada Estat membre, de rang ministerial, així com l'Alt Representant de la Unió per a Afers
exteriors i Política de Seguretat.

d) Els caps d'Estat o de Govern dels Estats membres, així com un representant de cada Estat membre, de rang
ministerial.

30.- Un membre de la Comissió Europea presentarà la seua dimissió si li ho demana:

a) El president del Parlament Europeu.

b) El president del Consell Europeu.

c) El president de la Comissió Europea.

d) El president del Consell.

31.- Els membres de la Comissió Europea seran triats: 

a) Per raó de la seua experiència com a diputats del Parlament Europeu en legislatures anteriors.

b) Per raó de la seua competència general i del seu compromís europeu, de personalitats que oferisquen plenes
garanties d'independència.

c) Per raó de la seua experiència com a diputats de Parlaments nacionals en legislatures anteriors.

d) Per  raó  del  seu  coneixement  d'almenys  tres  llengües  oficials  de  la  Unió  Europea,  de  personalitats  que
oferisquen plenes garanties d'independència.

32.- Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, el Tribunal de Comptes elaborarà informe: 

a) Trimestral, que serà publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea.

b) Semestral, sense que siga necessària la seua publicació, ja que es dirigeix al Parlament Europeu.

c) Anual, sense que siga necessària la seua publicació, ja que es dirigeix al Parlament Europeu.

d) Anual, que serà publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea.

33.-  Segons  el  Tractat  de  Funcionament  de  la  Unió  Europea,  els  membres  del  Tribunal  de  Comptes  seran
nomenats per a un període de: 

a) 3 anys.

b) 4 anys.

c) 5 anys.

d) 6 anys.

34.- En l'àmbit de la Unió Europea, el Tribunal de Justícia estarà compost per: 

a) 1 jutge per Estat membre.

b)  6 jutges: un per cada Estat membre fundador de la Comunitat Econòmica Europea.

c)  El nombre de jutges que acorda el Consell Europeu en cada legislatura.

d)  El nombre de jutges que acorda el Parlament Europeu en cada legislatura.



35.-  La Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del  Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
estableix expressament que s'aplica a:

a) Les universitats públiques en tot cas i a les universitats privades de forma supletòria.

b) Les universitats públiques, que es regiran per la seua normativa específica i supletòriament per les previsions
d'aquesta Llei.

c) Les universitats públiques quan així ho prevegen els seus Estatuts.

d) Les universitats, exceptuant el que està disposat en el Títol V d'aquesta Llei.

36.-  La Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del  Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
estableix respecte a les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques, que:

a) No estan subjectes a les normes de la citada Llei, ja que per la seua naturalesa privada no exerceixen potestats
administratives i es regeixen exclusivament pel dret privat.

b) Estan subjectes a les normes de la citada Llei, a excepció del que es disposa en el Títol VI que regula la
iniciativa legislativa i la potestat per a dictar reglaments i altres disposicions.

c) Estan subjectes a les normes de la citada Llei, a excepció del que es disposa en el Títol V que regula la revisió
dels actes en via administrativa, i en el Títol VI que regula la iniciativa legislativa i la potestat per a dictar
reglaments i altres disposicions.

d) Estan subjectes al que es disposa en les normes de la citada Llei que específicament es referisquen a aquestes, i
en tot cas, quan exercisquen potestats administratives.

37.-La Llei  40/2015,  d'1 d'octubre,  de  Règim Jurídic  del  Sector Públic,  estableix respecte  a la  delegació  de
competències  relatives  a la  resolució de recursos en els  òrgans administratius que hagen dictat  els  actes
objecte de recurs que:

a) La delegació haurà de ser expressa.

b) La delegació haurà de publicar-se en el butlletí oficial corresponent.

c) La delegació només podrà fer-se en òrgans que estiguen sota la dependència jeràrquica de l'òrgan delegant.

d) En cap cas, no podrà ser objecte de delegació les competències relatives a aquesta matèria.

38.-  La Llei  40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del  Sector Públic,  estableix respecte a la delegació de
signatura que:

a) No alterarà la competència de l'òrgan delegant i per a la seua validesa no serà necessària la seua publicació.

b) No alterarà la competència de l'òrgan delegant però per a la seua validesa serà necessària la seua publicació.

c) Altera la competència de l'òrgan delegant i per a la seua validesa no serà necessària la seua publicació. 

d) Altera la competència de l'òrgan delegant i per a la seua validesa serà necessària la seua publicació.

39.- Segons la Llei  40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,  la seu electrònica o el  portal
d'internet la titularitat de la qual corresponga a una Administració Pública:

a) Són conceptes equivalents i són utilitzats de forma indistinta en aquesta Llei.

b) La  seu  electrònica  és  aquella  adreça  electrònica  disponible  per  als  ciutadans  a  través  de  les  xarxes  de
telecomunicacions, i per portal d'internet s'entén el punt d'accés electrònic que permet l'accés a través d'internet
a la informació publicada.

c) La  seu  electrònica  és  la  ubicació  física  en  la  qual  se  centralitzen  els  equipaments  informàtics  de
l'Administració, però no s'esmenta ni es regula el portal d'internet.

d) No defineix aquests conceptes i es remet expressament en aquesta matèria a la regulació continguda en la
legislació sobre el funcionament electrònic i l'ús de noves tecnologies en el sector públic.



40.- Segons la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic:

a) Els convenis i els contractes són instruments jurídics idèntics.

b) Els convenis no podran tindre per objecte prestacions pròpies dels contractes.

c) Els convenis podran tindre per objecte prestacions pròpies dels contractes. 

d) Els convenis podran tindre per objecte prestacions pròpies dels contractes quan les aportacions financeres no
superen els seixanta mil euros anuals.

41.-  Segons  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques, tindran capacitat d'obrar davant les Administracions Públiques:

a) Quan la Llei així ho declare expressament, els grups d'afectats.

b) Quan una Llei o un reglament així ho declare expressament, els grups d'afectats.

c) Les  persones  físiques  majors  de  díhuit  anys  que  estiguen  inscrites  en  el  registre  electrònic  general
d'apoderaments.

d) Les  persones  físiques  majors  de  setze  anys  que  estiguen  inscrites  en  el  registre  electrònic  general
d'apoderaments.

42.-  La Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del  Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
estableix que es consideren interessats en el procediment administratiu:

a) Els que, sense haver iniciat el procediment, tinguen drets que puguen resultar afectats per la decisió que s’hi
adopte.

b) Només les persones físiques que hagen iniciat el procediment.

c) Només les persones, físiques o jurídiques, que hagen iniciat el procediment.

d) Les persones que l'Administració Pública haja inscrit prèviament en el registre general d'interessats.

43.-  La Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del  Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
estableix  que  en  tot  cas  estaran  obligades  a  relacionar-se  a  través  de  mitjans  electrònics  amb  les
Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu:

a) Les persones físiques.

b) Les persones físiques i jurídiques.

c) Les persones jurídiques.

d) Les persones que ho promoguen com a titulars d'un dret legítim.

44.-  La Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del  Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
estableix expressament respecte a la compareixença de les persones davant les oficines públiques que:

a) Les Administracions Públiques entregaran a l'interessat certificació acreditativa de la compareixença quan així
ho sol·licite.

b) Les Administracions Públiques entregaran a l'interessat certificació acreditativa de la compareixença encara
que no en sol·licite.

c) La  compareixença  només  serà  obligatòria  si  té  caràcter  presencial  però  mai  quan  es  realitza  per  mitjans
electrònics.

d) La  compareixença  només  serà  obligatòria  si  es  realitza  per  mitjans  electrònics  però  mai  si  té  caràcter
presencial.



45.-  Segons  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques, ¿es pot suspendre el transcurs del termini màxim legal per a resoldre un procediment i notificar la
resolució?:

a) Expressament indica que en nom de la seguretat jurídica mai pot suspendre's.

b) Sí, però no indica en quins casos pot suspendre's.

c) Sí, i a més la norma esmentada indica els casos en els quals pot suspendre's.

d) Sí, excepte en els procediments relatius a la seguretat i defensa nacional, els relatius a la hisenda pública i els
que afecten els drets fonamentals de les persones.

46.-  Segons  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques, es pot ampliar el termini màxim per a resoldre i notificar?:

a) Expressament indica que en nom de la seguretat jurídica mai pot ampliar-se.

b) Sí, excepcionalment.

c) Sí, però només el termini màxim de resolució no el de notificació.

d) Sí, excepte en els procediments relatius a la seguretat i defensa nacional, els relatius a la hisenda pública i els
que afecten els drets fonamentals de les persones.

47.-  La Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del  Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
estableix respecte al silenci administratiu que:

a) Només es produeix en els procediments iniciats d'ofici.

b) L'estimació per silenci administratiu no té efectes d'acte administratiu finalitzador del procediment.

c) L'estimació per silenci administratiu té amb caràcter general la consideració d'acte administratiu finalitzador
del procediment.

d) La  desestimació  per  silenci  administratiu  té  amb  caràcter  general  la  consideració  d'acte  administratiu
finalitzador del procediment.

48.-  Segons  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques, els interessats:

a) Tenen dret a no aportar documents que ja es troben en poder de l'Administració Pública actuant.

b) Tenen sempre l'obligació d'aportar documents encara que ja es troben en poder de l'Administració Pública
actuant. 

c) Tenen sempre l'obligació d'aportar documents, es troben o no en poder de l'Administració Pública actuant.

d) Tenen sempre l'obligació d'aportar documents encara que ja es troben en poder de l'Administració Pública
actuant o hagen sigut elaborats per qualsevol altra Administració.

49.-  La Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del  Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
estableix que els terminis expressats per dies es comptaran a partir:

a) Del mateix dia a aquell en què tinga lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracte. 

b) De l'endemà d’aquell en què tinga lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracte.

c) Del dia que indique expressament l'acte de què es tracte, podent ser el mateix dia o l'endemà.

d) Del dia que indique expressament l'acte de què es tracte, que no podrà ser superior als tres dies posteriors a la
notificació o publicació.



50.-  La Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del  Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
estableix que el registre electrònic permetrà la presentació de documents:

a) De dilluns a divendres durant les vint-i-quatre hores, fins i tot festius.

b) De dilluns a divendres durant les vint-i-quatre hores, exclosos els festius.

c) De dilluns a dissabte durant les vint-i-quatre hores.

d) Cada dia de l'any durant les vint-i-quatre hores.

51.-  D'acord  amb  establit  en  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques, els actes administratius que dicten les Administracions Públiques:

a) Només  hauran  d'elaborar-se  seguint  un  procediment  quan  la  decisió  siga  susceptible  de  perjudicar  els
interessats.

b) Només hauran d'elaborar-se seguint un procediment quan la decisió siga presa per iniciativa de l'Administració
i siga susceptible de perjudicar els interessats.

c) Només hauran d'elaborar-se seguint un procediment quan la decisió siga presa per iniciativa de particulars
interessats.

d) Es produiran per l'òrgan competent ajustant-se al procediment establit amb independència que s'adopten d'ofici
o a instàncies de l'interessat.

52.- Les resolucions administratives de caràcter particular podran vulnerar el que s'estableix en una disposició
de caràcter general?:

a) No.

b) Sí, quan provinguen d'un òrgan d'igual o superior jerarquia al que va dictar la disposició general.

c) Sí, quan provinguen del mateix òrgan que va dictar la disposició general.

d) Sí, en qualsevol cas, podran vulnerar el que s'estableix en una disposició de caràcter general.

53.- L'article 35.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques estableix que seran motivats, amb succinta referència de fets i fonaments de dret els actes que:

a) Acorden la terminació del procediment per la impossibilitat material de continuar-lo per causes sobrevingudes.

b) Acorden el desistiment per l'Administració en procediments iniciats a instàncies de l'interessat. 

c) Acorden l'admissió de proves proposades pels interessats.

d) Tinguen un contingut impossible.

54.- Els actes de les Administracions Públiques subjectes al Dret Administratiu seran executius conformement al
que es disposa en:

a) La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

b) La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014.

c) La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

d) El 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.



55.- Els actes de les Administracions Públiques subjectes al Dret Administratiu produiran efectes:

a) Sempre des de la data en què es dicten.

b) Des de la notificació quan la seua eficàcia estiga supeditada a aquesta.

c) Sempre des de l'endemà en què es dicten.

d) A partir d'haver finalitzat el compute del termini per a recórrer.

56.- Assenyale la resposta correcta sobre la notificació dels actes administratius.

a) Tota notificació haurà de ser cursada dins del termini de quinze dies a partir de la data en què l'acte haja sigut
dictat,  i  haurà  de  contindre  el  text  íntegre  de  la  resolució,  amb  indicació  de  si  posa  fi  o  no  a  la  via
administrativa, l'expressió dels recursos que escaiguen i el termini per a interposar-los.

b) Les notificacions que, contenint el text íntegre de l'acte, ometeren algun dels altres requisits previstos, faran
efecte a partir de la data en què l'interessat realitze actuacions que suposen el coneixement del contingut i abast
de la resolució o acte objecte de la notificació, o interpose qualsevol recurs que escaiga.

c) Únicament  a  l'efecte  d'entendre  complida  l'obligació  de  notificar  dins  del  termini  màxim de  duració dels
procediments, serà suficient la notificació que continga l'intent de notificació degudament acreditat.

d) Les Administracions Públiques no podran adoptar les mesures que consideren necessàries per a la protecció de
les dades personals que consten en les resolucions i actes administratius, quan aquests tinguen per destinataris
a més d'un interessat.

57.- Segons estableix l'article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, els actes de les Administracions Públiques són:

a) Anul·lables quan es dicten prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establit.

b) Nuls de ple dret quan es dicten prescindint d'algun tràmit del procediment legalment establit.

c) Nuls de ple de dret quan es dicten prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establit per
a això.

d) Vàlids, encara que es prescindisca totalment i absolutament del procediment establit per la norma que regula
una determinada actuació de l'Administració.

58.- Tenint en compte el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les  Administracions  Públiques,  sobre  la  conservació  d'actes  i  tràmits,  assenyale  quin  de  les  següents
afirmacions és correcta:

a) L'Administració no podrà conservar els actes anul·lables, fins i tot esmenant els vicis que patisquen.

b) L'òrgan que  declare la  nul·litat  o  anul·le  les  actuacions disposarà  sempre  la  conservació d'aquells  actes  i
tràmits el contingut dels quals s'haguera mantingut igual de no haver-se comés la infracció.

c) La  nul·litat  o  anul·labilitat  d'un  acte  implicarà  la  dels  successius  en  el  procediment  encara  que  siguen
independents del primer, per la qual cosa no es podran conservar.

d) L'Administració no podrà conservar els actes anul·lables, ni esmenar els vicis que patisquen.

59.- Atenent el que es disposa en l'article 52 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, assenyale quina de les afirmacions següents sobre la convalidació
d'un acte és falsa:

a) L'Administració podrà convalidar els actes anul·lables, esmenant els vicis que patisquen. 

b) Si el vici consistira en incompetència determinant de nul·litat, la convalidació podrà realitzar-se per l'òrgan
competent quan siga superior jeràrquic del qual va dictar l'acte viciat.

c) Si el vici consistira en la falta d'alguna autorització, podrà ser convalidat l'acte mitjançant l'atorgament de la
mateixa per l'òrgan competent.

d) L'acte de convalidació produirà efecte des de la seua data, exceptuant el que està disposat per a la retroactivitat
dels actes administratius en l'article 39.3 de la Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.



60.- Els defectes de tramitació d'un procediment administratiu:

a) Podran ser al·legats en tot moment.

b) Només podran ser al·legats amb anterioritat a la proposta de resolució.

c) S'al·legaran només en el tràmit d'audiència i vista de l'expedient.

d) Només podran ser al·legats en interposar el corresponent recurs.

61.-  L'òrgan  instructor  d'un  procediment  de  caràcter  sancionador  resoldrà  la  finalització  d'aquest,  amb
arxivament de les actuacions, sense que siga necessària la formulació de la proposta de resolució, quan en la
instrucció es pose de manifest que concorre alguna de les circumstàncies següents:

a) La inexistència dels fets que pogueren constituir la infracció.

b) Quan els fets resulten acreditats.

c) Quan els fets provats constituïsquen, de manera manifesta, infracció administrativa.

d) Quan es concloguera, en qualsevol moment, que no ha prescrit la infracció.

62.- Els informes que s'evacuen en un procediment seran per regla general:

a) Preceptius i no vinculants.

b) Facultatius i vinculants.

c) Facultatius en tot cas.

d) Facultatius i no vinculants.

63.- La declaració de caducitat:

a) Produirà per si sola la prescripció de les accions del particular.

b) Interromprà el termini de prescripció.

c) No produirà per si sola la prescripció de les accions de l'Administració.

d) Impedirà en tot cas, iniciar un nou procediment basat en el mateix dret.

64.- El termini que es dóna al sol·licitant per a esmenar els defectes de la sol·licitud presentada:

a) Serà de vint dies, sense possibilitats d'ampliació.

b) Serà de quinze dies podent ser ampliat prudencialment fins a cinc dies més.

c) Podrà ser ampliat prudencialment, fins a cinc dies, sempre que no es tracte de procediments selectius o de
concurrència competitiva, i l'aportació dels documents requerits presente dificultats especials.

d) Podrà ser ampliat prudencialment, fins a cinc dies, en tot cas.

65.- L'instructor d'un procediment podrà rebutjar les proves proposades pels interessats quan:

a) Entenga que la seua pràctica pot dilatar el procediment.

b) No pertoquens.

c) Quan siguen innecessàries.

d) Així ho establisca la norma que regule el procediment.



66.-  De  les  sol·licituds  que  els  interessats  presenten  en  les  oficines  d'assistència  en  matèria  de  registres  de
l'Administració, podran aquests exigir que:

a) Li n’expedisquen fotocòpia i dels documents que l’acompanyen.

b) Li expedisquen el corresponent rebut que acredite la data i hora de presentació, podent substituir-se aquest per
una còpia de l'escrit.

c) Li expedisquen un rebut i fotocòpia compulsada acreditativa dels documents que l’acompanyen. 

d) Li expedisquen el corresponent rebut que acredite la data i hora de presentació.

67.-  Assenyale quin recurs escaurà contra l'acord d'acumulació previst en l'article  57 de la Llei  39/2015,d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

a) Alçada.

b) Extraordinari de reposició 

c) Revisió.

d) No escaurà cap recurs.

68.- D'acord amb la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, el procediment s'iniciarà d'ofici:

a) Per ordre superior.

b) Per acord de l'òrgan competent prèvia sol·licitud de la persona interessada.

c) Per acord de l'òrgan competent.

d) Per denúncia.

69.-  Assenyale  la  resposta  correcta  d'acord  amb  el  que  s'estableix  en  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del
Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,  sobre  l'inici  del  procediment  per
denúncia.

a) S'entén per denúncia, l'acte pel qual qualsevol persona, en compliment o no d'una obligació legal, posa en
coneixement d'un òrgan administratiu l'existència d'un determinat fet que poguera justificar la iniciació d'ofici
d'un procediment administratiu.

b) La presentació d'una denúncia confereix, per si sola, la condició d'interessat en el procediment.

c) Les denúncies no hauran d'expressar la identitat de la persona o persones que les presenten, només el relat dels
fets que es posen en coneixement de l'Administració. 

d) Quan la denúncia invocara un perjudici en el patrimoni de les Administracions Públiques la iniciació del 
procediment haurà de ser motivada, però no es notificarà als denunciants la decisió de si s'ha iniciat el 
procediment o no.

70.- En aquells procediments de revisió de disposicions i actes nuls que s'hagen iniciat d'ofici, ¿quin termini
haurà de passar des del seu inici sense dictar-se resolució, perquè se’n produïsca la caducitat?

a) Un mes des del seu inici.

b) Tres mesos des del seu inici.

c) Sis mesos des del seu inici.

d) Quatre anys des del seu inici.



71.- Contra les disposicions administratives de caràcter general:

a) Cabrà el recurs d'alçada quan no posen fi a la via administrativa.

b) Cabrà el recurs potestatiu de reposició quan no posen fi a la via administrativa.

c) Cabrà el recurs extraordinari de revisió sempre que siguen fermes en via administrativa.

d) No cabrà recurs en via administrativa.

72.- El termini per a interposar el recurs potestatiu de reposició, quan l'acte fora exprés, serà:

a) D’un mes.

b) De dos mesos.

c) De tres mesos.

d) De deu dies.

73.- Segons disposa l'art. 122.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, el termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs d'alçada és:

a) D’un mes.

b) De dos mesos.

c) De tres mesos.

d) De sis mesos.

74.- Segons disposa l'art. 125.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, ¿quin és l'òrgan competent per a resoldre un recurs de revisió interposat contra
un acte ferm en via administrativa?

a) Els actes ferms en via administrativa no es poden recórrer en cap cas.

b) L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

c) El superior jeràrquic de qui va dictar l'acte.

d) L'òrgan administratiu que va dictar l'acte.

75.- De conformitat amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques, la
potestat sancionadora de les Administracions Públiques s'exercirà quan haja sigut expressament reconeguda
per: 

a) Per una norma amb rang de llei.

b) Per una norma de caràcter reglamentari.

c) Exclusivament per una llei orgànica.

d) Exclusivament per una llei ordinària.

76.- Assenyale l'única afirmació correcta de conformitat amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic:

a) Les  disposicions  sancionadores  poden  produir  efecte  retroactiu  si  afavoreixen  al  presumpte  infractor  o  a
l'infractor.

b) Les disposicions sancionadores no poden produir efecte retroactiu en cap cas. 

c) Les disposicions sancionadores poden produir efecte retroactiu encara que perjudiquen el presumpte infractor o
a l'infractor.

d) La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, no conté cap previsió sobre la retroactivitat
de les disposicions sancionadores.



77.-  D'acord amb les  disposicions de la Llei  40/2015,  d'1 d'octubre,  de Règim Jurídic del  Sector Públic,  les
normes definidores d'infraccions i sancions:

a) Són susceptibles d'aplicació analògica en tot cas.

b) Són susceptibles d'aplicació analògica exclusivament si així ho preveu una Llei.

c) Poden aplicar-se de forma analògica si una disposició reglamentària així ho preveu.

d) No són susceptibles d'aplicació analògica.

78.- De conformitat amb les previsions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions
Públiques, respecte a la classificació de les infraccions administratives, sense perjudici del que es disposa per
a l'Administració Local en el Títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, assenyale l'única afirmació correcta:

a) Les infraccions administratives es classificaran per la llei en molt lleus, lleus, greus i molt greus.

b) Les infraccions administratives es classificaran per la llei en lleus, greus i molt greus.

c) La Llei classificarà exclusivament les infraccions molt greus.

d) No és necessari que una norma classifique prèviament les infraccions administratives.

79.- ¿Quina de les afirmacions següents és l'única correcta de conformitat amb el que es disposa per la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic?

a) Les sancions administratives de naturalesa pecuniària podran implicar subsidiàriament privació de llibertat.

b) Les sancions administratives que no siguen de naturalesa pecuniària podran implicar subsidiàriament privació
de llibertat.

c) Les sancions administratives, siguen o no de naturalesa pecuniària, en cap cas podran implicar, directament o
subsidiàriament, privació de llibertat.

d) Les sancions administratives, siguen o no de naturalesa pecuniària podran implicar directament privació de
llibertat.

80.- Segons el que s'estableix per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en relació
amb la prescripció de les sancions:

a) Únicament prescriuen les sancions imposades per la comissió d'infraccions lleus.

b) Les sancions imposades per la comissió d'infraccions molt greus no prescriuen mai.

c) El termini de prescripció de les sancions comença a explicar-se des del dia en què es va cometre la infracció.

d) Les infraccions i sancions prescriuran segons el que es disposa en les lleis que les establisquen.

81.- Respecte a la concurrència de sancions, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
estableix que:

a) No podran sancionar-se els  fets que ho hagen sigut  penalment o administrativament,  en els  casos en què
s'aprecie identitat del subjecte, fet i fonament.

b) La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, no conté cap previsió sobre la concurrència
de sancions.

c) En cap cas poden sancionar-se fets que ja han sigut prèviament sancionats penalment o administrativament.

d) En tot cas poden sancionar-se els fets que ho hagen sigut penalment o administrativament.



82.- De conformitat amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, assenyale l'única
afirmació correcta de les següents:

a) Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques corresponents de lesions que
patisquen en béns o drets sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament normal o anormal dels
serveis públics.

b) Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per lesions que patisquen exclusivament en béns, però no en
drets.

c) Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per lesions que patisquen exclusivament en drets, però no en
béns.

d) Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques únicament en cas que la lesió
siga conseqüència del funcionament anormal dels serveis públics.

83.- En relació amb el mal al·legat, assenyale l'única resposta correcta d'acord amb el que s'estableix en la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic:

a) El mal al·legat no sempre ha de ser efectiu.

b) El mal al·legat mai ha de ser individualitzat.

c) En tot cas, el mal al·legat haurà de ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una
persona o grup de persones. 

d) La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, no conté previsions sobre el mal al·legat.

84.- Respecte a la quantia de la indemnització, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
estableix que:

a) La quantia de la indemnització es calcularà amb referència al dia en què la lesió efectivament es va produir,
sense actualització possible.

b) La quantia de la indemnització es calcularà amb referència al dia en què la lesió efectivament es va produir,
sense perjudici de la seua actualització a la data en què es pose fi al procediment de responsabilitat.

c) En cap cas escauen interessos per la demora en el pagament de la indemnització fixada.

d) En cap cas la indemnització pot abonar-se per pagaments periòdics.

85.- Segons el que s'estableix per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic:

a) Els principis de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques no són aplicables quan aquestes
actuen en relacions de naturalesa privada.

b) Els principis de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques són aplicables quan aquestes
actuen en relacions de naturalesa privada només si actuen directament.

c) Els principis de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques són aplicables quan aquestes
actuen en relacions de naturalesa privada tant si actuen directament com a través d'una entitat de dret privat.

d) La  Llei  40/2015,  d'1  d'octubre,  de  Règim  Jurídic  del  Sector  Públic  no  conté  cap  previsió  sobre  la
responsabilitat patrimonial de les administracions públiques en relacions de naturalesa privada.

86.-  Respecte a la  responsabilitat  patrimonial  de l'Estat  legislador,  la  Llei  40/2015,  d'1 d'octubre,  de Règim
Jurídic del Sector Públic, disposa que:

a) No escau en cap supòsit.

b) Escau exclusivament en cas de reglaments declarats nuls de ple dret.

c) No es preveu per a l'Estat legislador però sí per a les Comunitats Autònomes.

d) Escau en determinats supòsits quan existisca una norma amb rang de llei declarada inconstitucional o una
norma declarada contrària al Dret de la Unió Europea.



87.-  ¿En  quin  dels  supòsits  següents  la  Llei  40/2015,  d'1  d'octubre,  exclou  el  dret  dels  particulars  a  ser
indemnitzats en cas de lesió?:

a) Funcionament normal dels serveis públics.

b) Funcionament anormal dels serveis públics.

c) Casos de força major.

d) Danys que el particular no tinga el deure jurídic de suportar d'acord amb un reglament.

88.- ¿Quina de les següents és una retribució bàsica, segons el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic?:

a) La progressió aconseguida pel funcionari dins del sistema de carrera administrativa.

b) Els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

c) Els triennis, que consisteixen en una quantitat per cada tres anys de servei.

d) Les quantitats destinades a finançar aportacions a plans de pensions.

89.- ¿Quina de les següents és causa de pèrdua de la condició de funcionari de carrera, segons el text refós de la
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic?:

a) La sanció disciplinària de separació del servei que tinguera caràcter ferm.

b) La pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic.

c) La incapacitat laboral transitòria.

d) L'obtenció de la doble nacionalitat.

90.- ¿Quins són els òrgans específics de representació del personal funcionari, segons el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic?:

a) Delegats de Personal i Juntes de Personal.

b) Delegats de Personal i comitès d'Empresa.

c) Delegats sindicals i Juntes de personal.

d) Delegats sindicals i comitès d'Empresa.

91.-  ¿Quina  de  les  excedències  següents  requereix  per a  la  seua  obtenció  haver prestat  serveis  efectius  en
qualsevol  de  les  Administracions  Públiques  durant  un període mínim,  segons  el  text  refós  de la  Llei  de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic?:

a) Excedència voluntària per agrupació familiar.

b) Excedència per raó de violència de gènere.

c) Excedència voluntària per interès particular.

d) Excedència per raó de violència terrorista.

92.- ¿Quina de les activitats següents requereix autorització de compatibilitat, segons la Llei d'Incompatibilitats
del Personal al Servei de les Administracions Públiques?:

a) La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a ingrés en les Administracions Públiques.

b) L'acompliment d'un segon lloc de treball o activitat en el sector públic.

c) La  col·laboració  i  l'assistència  ocasional  a  congressos,  seminaris,  conferències  o  cursos  de  caràcter
professional.

d) La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de comunicació social.



93.-  ¿Quina titulació  s'exigeix  per a  l'accés  a  les  agrupacions  professionals  funcionarials,  segons  la  Llei  de
l'Ordenació i la Gestió de la Funció Pública Valenciana?:

a) Tècnic superior de formació professional.

b) Batxiller o tècnic de formació professional.

c) Graduat en educació secundària obligatòria.

d) No s'exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu.

94.- ¿Quin dels següents és un dret del personal empleat públic que s'exerceix de forma col·lectiva, segons la Llei
de l'Ordenació i la Gestió de la Funció Pública Valenciana?:

a) A la lliure associació professional i afiliació sindical. 

b) A la llibertat sindical.

c) A ser informat per les seues caps o caps immediats de les tasques que ha d'exercir.

d) A la defensa jurídica en els procediments que se seguisquen com a conseqüència de l'exercici legítim de les
seues funcions.

95.- ¿Quina de les alternatives següents és una llicència retribuïda, segons la Llei de l'Ordenació i la Gestió de la
Funció Pública Valenciana?:

a) Per concurrència a proves definitives d'aptitud o exàmens finals.

b) Per malaltia de familiars. 

c) Per a perfeccionament professional, per interès particular.

d) Per participació en programes acreditats de cooperació internacional.

96.-  ¿Quan  cessarà  el  personal  eventual,  segons  la  Llei  de  l'Ordenació  i  la  Gestió  de  la  Funció  Pública
Valenciana?:

a) Quan finalitze el seu contracte.

b) Per la provisió del lloc corresponent per funcionària o funcionari de carrera.

c) Automàticament quan cesse l'autoritat a la qual presta la seua funció assessora o de confiança. 

d) Després d'un període màxim improrrogable de dos anys, excepte si està al servei de les institucions sanitàries
de la Conselleria de Sanitat.

97.- Segons el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de
llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, la corresponent oferta d'ocupació
pública de l'Administració de la Generalitat, serà aprovada per:

a) La conselleria competent en matèria de funció pública.

b) El Consell.

c) Les Corts.

d) El president de la Generalitat.

98.- En el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs
de treball  i  mobilitat  del  personal de la funció pública valenciana, s'estableix que podrà desistir-se de la
participació en el concurs o renunciar-se al lloc adjudicat, quan transcórreguen:

a) Més d'un any entre la convocatòria i la resolució del concurs.

b) Més de nou mesos entre la convocatòria i la resolució del concurs.

c) Més de dos anys entre la convocatòria i la resolució del concurs.

d) Més d'un any entre la publicació de l'oferta d'ocupació pública i la convocatòria.



99.- ¿Quin dels següents no és un sistema de provisió de llocs de treball, segons el Decret 3/2017, de 13 de gener,
del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de
la funció pública valenciana?:

a) La carrera professional horitzontal.

b) La comissió de serveis.

c) L'adscripció provisional.

d) La permuta.

100.- En el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del
personal  al  servei  de  l'administració  del  Consell,  quant  a  les  disposicions  comunes  a  les  llicències  sense
retribució, s'estableix que:

a) Les llicències sense retribució podran sol·licitar-se per períodes continuats o discontinus.

b) No es podrà sol·licitar una nova llicència sense retribució fins que no haja passat un mínim de 15 dies naturals
des de l'anterior llicència sol·licitada.

c) La normativa vigent no recull la possibilitat de sol·licitar una llicència sense retribució.

d) Les llicències sense retribució, en qualsevol cas, hauran de comprendre períodes continuats i ininterromputs.



PLANTILLA DE RESPOSTES CORRECTES/PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS

1.- D)

2.- B)

3.- D)

4.- D)

5.- A)

6.- C)

7.- A)

8.- D)

9.- D)

10.- B)

11.- C)

12.- B)

13.- B)

14.- A)

15.- C)

16.- D)

17.- A)

18.- C)

19.- C)

20.- D)

21.- D)

22.- B)

23.- C)

24.- B)

25.- C)

26.- B)

27.- C)

28.- C)

29.- A)

30.- C)

31.- B)

32.- D)

33.- D)

34.- A)

35.- B)

36.- D)

37.- D)

38.- A)

39.- B)

40.- B)

41.- A)

42.- A)

43.- C)

44.- A)

45.- C)

46.- B)

47.- C)

48.- A)

49.- B)

50.- D)

51.- D)

52.- A)

53.- A)

54.- C)

55.- B)

56.- B)

57.- C)

58.- B)

59.- B)

60.- A)

61.- A)

62.- D)

63.- C)

64.- C)

65.- C)

66.- D)

67.- D)

68.- C)

69.- A)

70.- C)

71.- D)

72.- A)

73.- C)

74.- D)

75.- A)

76.- A)

77.- D)

78.- B)

79.- C)

80.- D)

81.- A)

82.- A)

83.- C)

84.- B)

85.- C)

86.- D)

87.- C)

88.- C)

89.- A)

90.- A)

91.- C)

92.- B)

93.- D)

94.- B)

95.- D)

96.- C)

97.- B)

98.- B)

99.- A)

100.- D


