EXAMEN BORSA DE TREBALL DE SUBALTERN

1. En matèria de salut laboral els treballadors deuran en particular:
a) Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció.
b) Usar adequadament les màquines, aparells, eines.
c) No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
2. Es constituirà un Comité de Seguretat i Salut en totes les empreses o centres de treball:
a) Si
b) No
c) Que compten amb més de 50 treballadors.
d) Que voluntàriament vulguen.
3. En matèria de seguretat laboral els senyals triangulars són de:
a) Advertiment.
b) Obligació.
c) Prohibició.
d) Salvament.
4. Amb caràcter general l'atenció a la ciutadania seguirà els principis de:
a) Maxim respecte i deferència.
b) Confidencialitat.
c) Proximitat i empatia amb el ciutadà.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
5. Són drets de les persones en les seues relacions amb les Administracions Públiques.
a) A no fer cua en les oficines públiques.
b) A ser tractades amb respecte i deferència.
c) A no parlar si no són requerides per a això.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
6. Quin dels següents no és un principi orientador del Pla Marc d'Igualtat entre dones i homes de l’Ajuntament de
València?
a) Interseccionalitat.
b) Transversalitat.
c) Equitat.
d) Implicació dels homes.
7. La presidència de la Comissió d'Igualtat serà exercida per:
a) Delegació de Personal, en nom propi o en qui delegue.
b) Delegació d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en nom propi o en qui delegue.
c) Delegació de Serveis Socials, en nom propi o en qui delegue.
d) Cap d'elles.
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8. Quina de les següents afirmacions respecte del II Pla d'Igualtat per a empleades i empleats de l ‘Ajuntament de
València és falsa?:
a) És aplicable a la plantilla de personal funcionari i laboral en totes les seues formes tant de caràcter fix com
temporal.
b) Té una vigència de 4 anys.
c) Va entrar en vigor en 2018.
d) El Pla compta amb 57 accions que es desenvoluparan a través de nou Àrees.
9. D'acord amb el Protocol d'actuació front a l'assetjament sexual i a l'assetjament per raó de sexe, a qui li
correspon rebre les denúncies per comportaments d’aquest tipus?:
a) Servei de Personal.
b) Comissió d'Igualtat.
c) Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat.
d) Policia Local.
10. Per a fotocopiar un document A4 i ampliar-lo a A3, cal:
a) Ampliar un 141%.
b) Ampliar un 201%.
c) Ampliar un 151%.
d) Cap resposta és correcta.
11. Quina és la missió del fusor en una fotocopiadora?:
a) Atraure les partícules de tòner sobre el paper.
b) Rebre el document fotocopiat.
c) Transmetre la imatge original al tambor.
d) Fixar les partícules de tòner sobre el paper.
12. A qui correspon la formació, actualització, revisió i custòdia del Padró municipal?
a) A la Diputació.
b) A l'Ajuntament.
c) A la Comunitat Autònoma.
d) A l'INE (Institut Nacional d'Estadística)
13. A través de quins mitjans es pot exercir el dret d'iniciativa ciutadana?
a) Dret d'iniciativa popular.
b) Proposta de consulta popular local.
c) Dret de petició
d) Totes les respostes anteriors, són correctes.
14. Segons l'article 26 de la LBRL, quin servei no és obligatori en municipis amb població inferior a 20.000
habitants?
a) Biblioteca pública.
b) Tractament de residus.
c) Mercat.
d) Prevenció i extinció d'incendis.
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15. Segons el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i amb caràcter general, el quòrum del Ple es constitueix
vàlidament…
a) Amb l'assistència d'un terç del mínim legal, que mai podrà ser inferior a tres.
b) Amb l'assistència d'un quart del mínim legal, que mai podrà ser inferior a cinc.
c) Amb l'assistència d'una cinquena part del mínim legal, que mai podrà ser inferior a tres.
d) Amb l'assistència d'un terç del mínim legal, que mai podrà ser inferior a cinc.
16. L'assetjament laboral constitueix una falta:
a) Molt greu.
b) Greu.
c) Lleu.
d) No és constitutiu de falta.
17. És un permís al qual tenen dret els funcionaris públics:
a) Per lactància d'un fill menor de quinze mesos.
b) Vacances anuals.
c) Per defunció, accident o malaltia greu d'un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat.
d) Totes les respostes són correctes.
18. Quines pedanies no pertanyen als poblats del nord?:
a) Cases de Bàrcena i Massarrojos.
b) Forn d’Alcedo i La Torre.
c) Benifaraig i Carpesa.
d) Borbotó i Poble Nou.
19. On es troba l'Edifici del Rellotge?:
a) En la Catedral de València.
b) En la Llotja.
c) En el Convent de Santo Domingo.
d) En el Port de València.
20. Quan se celebra a València la festivitat del seu Patró?:
a) 19 de març.
b) 22 de gener.
c) 9 d'octubre.
d) 24 de juny.
21. Per a impulsar la reconquesta…
a) Jaume I va prometre terres i casa.
b) Va reunir Corts a Montsó.
c) El Papa Gregori IX va donar gràcies espirituals.
d) Totes són correctes.
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22. Les disposicions del Govern que continguen legislació delegada rebran el títol de
a) Decrets legislatius
b) Disposicions legislatives
c) Decrets - Llei
d) Cap d’elles és correcta
23. Quin dels següents drets es suspés quan es declara l'estat d'Alarma
a) El dret de reunió
b) El dret de vaga
c) El recollit a l’art. 17,3 CE
d) Cap de les anteriors és correcta
24. La responsabilitat política del Consell davant Les Corts és:
a) Solidària
b) Individual
c) Excepcional
d) Responsable
25. Les Corts funcionaran:
a) En Ple sempre
b) En Ple o comissions
c) En sessions extraordinàries
d) En sessions ordinàries i extraordinàries
26. Assenyala la resposta correcta. Els veïns de la ciutat de València tenen dret a:
a) Ser electors però no elegibles
b) Els estrangers no residents poden ser electors i elegibles
c) Ser elector i elegible d'acord amb el que es disposa en la legislació electoral
d) Qualsevol persona física pot ser electora i elegible
27. Assenyala la resposta correcta. Per a l'exercici dels seus drets i obligacions amb l'Administració Pública:
a) Les persones jurídiques es relacionen amb l'Administració de forma presencial
b) Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen a través de mitjans electrònics o no, llevat
que estiguen obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics.
c) Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, poden triar
relacionar-se electrònicament en l'exercici d'aquesta activitat.
d) Les persones que treballen a les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb
l'Administració per raó de la seua condició d'empleat públic, no estan obligades a relacionar-se a través de
mitjans electrònics.
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28. Assenyala la resposta correcta. El personal que treballa a l'Ajuntament de València en les seues relacions de
treball:
a) Procurarà fer un ús oral preferentment del valencià.
b) Usarà oralment el valencià de forma obligatòria.
c) Necessàriament es comunicarà per escrit en valencià.
d) Els acords que adopte l'Ajuntament de València obligatòriament es redactaran en valencià, tenint validesa i
eficàcia jurídica oficial plenes.
29. Assenyala la resposta correcta. L'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el Govern Municipal
és:
a) L'Alcalde
b) La Junta de Govern Local
c) La Comissió Especial de Comptes
d) El Ple
30. Assenyala la resposta falsa. Les Juntes Municipals de Districte:
a) Són òrgans de gestió desconcentrada
b) Són òrgans de govern que s'encarreguen de l'administració d'un barri o districte
c) Serveixen per a aproximar la gestió municipal al veïnatge i fomentar la seua participació en els assumptes
competència del municipi
d) A València hi ha tantes Juntes de Districte com barris
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