Prova tipus test llista de personal Administ, t. a. biblioteca, informàtics – plantilla
correcció
1. Indica quina de les següents afirmacions és certa, respecte de l’article 14 de la Llei de
Prevenció de Riscos:
a) El cost d’algunes de les mesures de seguretat serà a càrrec del treballador.
b) L’empresari/a atribuirà als i les treballadors/es funcions en matèria de prevenció i
protecció, i no podrà contractar activitats especialitzades de prevenció per
complementar les seves accions.
c) L’empresari realitzarà la prevenció de riscos laborals mitjançant la integració
de l’activitat preventiva a l’empresa i l’adopció de les mesures necessàries per
garantir la protecció de la seguretat i salut dels treballadors/es
d) L’Empresari només ha de complir les obligacions que s’estableixen en la normativa
de prevenció de riscos quan l’hagi acceptat la expressament i per escrit.
2. D’acord amb les obligacions de l’empresari en matèria de prevenció de riscos laborals, quina
seria la mesura preventiva més adient, si en el darrer mes, en un punt concret d’un centre
educatiu s’han produït 12 relliscades amb caiguda?:
a)
b)
c)
d)

Senyalitzar la zona advertint del risc de caiguda.
Evitar que les persones passin per aquell punt fins que es repari el terra.
Advertir per correu electrònic que el terra d’aquella zona rellisca.
Avisar immediatament al servei de manteniment.

3. Si una treballadora demana a l’ajuntament que se li faciliti un ratolí especial, per que sovint
li fa mal el canell quan treballa amb l’ordinador de la feina:
a) L’empresa li ha de facilitar ja que és per a la seva salut laboral
b) L’empresa no té l’obligació de facilitar-li, ja que també utilitzem ordinadors a casa i
no està clar que el dolor sigui degut a la feina.
c) L’empresa no té l’obligació de facilitar-li excepte si treballa més del 75% de la jornada
davant d’un ordinador.
d) L’empresa no té l’obligació de facilitar-li excepte si treballa més del 90% de la jornada
davant d’un ordinador.
4. L’Assetjament laboral per embaràs, maternitat i paternitat s’inclou dintre de:
a)
b)
c)
d)

L’Assetjament psicològic laboral
L’Assetjament sexual
Assetjament per raó de sexe
Cap de les anteriors és correcta.

5. Quina de les següents actuacions preventives podem adoptar per evitar qualsevol tipus
d’assetjament laboral?
a) Sensibilitzar als companys i companyes publicant el nom de les persones
assetjadores.
b) Acomiadar les persones assetjadores davant la mínima sospita que pugui haver un
cas d’assetjament.
c) Informar les persones treballadores sobre els protocols d’actuació establerts
per l’organització davant d’aquestes conductes.
d) Aconsellar a la persona víctima d’assetjament un canvi de feina.
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6. A què es refereix la Llei 19/2020 de 30 de desembre d’igualtat de tracte i no discriminació,
quan parla d’accions positives?
a) A les diferències de tracte orientades a prevenir, eliminar i compensar una
discriminació col·lectiva o social.
b) A l’atribució de qualitats negatives sobre un grup de persones que són considerades
no normatives.
c) Als comportaments que tenen per objectiu atemptar contra la dignitat d’una persona.
d) A tota conducta que promogui o justifiqui la intolerància i la discriminació.
7. A què es refereix la Llei 19/2020 de 30 de desembre d’igualtat de tracte i no discriminació,
quan parla d’assetjament discriminatori?
a) A les diferències de tracte en general.
b) A l’atribució de qualitats negatives i despectives sobre un grup de persones que són
tractades amb prejudicis.
c) Als comportaments que tenen per objectiu atemptar contra la dignitat d’una
persona i crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, vexatori, humiliant o
ofensiu
d) A l’assetjament per raó de gènere.
8. Segons el Codi ètic del servei públic, quina seria la millor manera d’atendre una persona que
ve a fer una consulta, si és popular al municipi per ser molt crítica a instagram amb les
actuacions de l’Ajuntament?
a) Tractant la persona amb transparencia, li hem de fer saber que el servei públic
no pot quedar retratat a les xarxes socials.
b) Tractant la persona sense discriminació ni privilegis i respectant la seva
llibertat d’expressió.
c) Mostrant empatía, dient-li que entenem i compartim els seus punts de vista.
d) Mostrant resignació per les critiques i demanant perdó.
9. Quins d’aquests aspectes es correspon a l’assetjament per raó de sexe a la feina?
a) No és tan greu com l’abús psicològic
b) Es refereix, per exemple, a conductes com el contacte físic no desitjat, comentaris
sexuals o bromes obscenes.
c) Es refereix a qualsevol comportament per motiu del sexe d’una persona, que
té la finalitat d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o
psíquica, o crear un entorn hostil i degradant.
d) Totes les respostes son correctes.
10. Quina d’aquestes afirmacions NO ÉS CORRECTE? El Codi ètic del servei públic de
Catalunya:
a. És un marc general que aspira a ser completat per altres codis ètics específics
(sanitat, educació, etc)
b. S’ha elaborat a partir d’una comissió d’experts de les diferents diputacions
provincials de Catalunya.
c. Forma part de l'estratègia de lluita contra la corrupció
d. És un marc comú per empleats/des públics/ques i treballadors/es d’empreses
privades que realitzen funcions de servei públic
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11. Un dels Principis Generals de la Llei 19/2020 del 30 de desembre d’igualtat de tracte i no
discriminació, és:
a) Les Administracions Públiques i el Síndic de Greuges, han de vetllar per garantir el
dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits que fa referència la Llei.
b) Les Administracions Públiques mantindran un paper objectiu davant de la
igualtat de tracte, i aplicar la normativa amb independència de si aquesta és o
no discriminatòria, perquè la competència d’analisis és exclusiva del Síndic de
Greuges.
c) Les Administracions Públiques actuaran exclusivament amb el personal dels Serveis
Socials en casos de desigualtat de tracte i discriminació
d) En cap cas les Administracions Públiques tenen el deure de comunicar als cossos i
forces de seguretat les situacions de desigualtat de tracte i discriminació.

12. Segons la Constitució espanyola de 1978, els poders de l’Estat emanen:
a)
b)
c)
d)

Parlaments autonòmics.
El poble espanyol.
Sindicats amb més representació.
Les respostes a) i b) són correctes.

13. L’impost sobre béns immobles:
a)
b)
c)
d)

És un tribut directe d’exacció voluntària per als ajuntaments.
És un tribut directe d’exacció obligatòria per als ajuntaments.
És un tribut indirecte d’exacció voluntària per als ajuntaments.
No existeix aquest impost.

14. Quines són les formes d’iniciació d’ofici del procediment administratiu per part de
l’administració:
a) Únicament, per iniciativa pròpia de l’òrgan competent. .
b) Per iniciativa pròpia de l’òrgan competent o com a conseqüència d’una ordre
superior, a petició raonada d’altres òrgans o per denúncia.
c) A conseqüència d’una ordre superior, en tots els casos.
d) Únicament, com a conseqüència d’una denúncia per part de l’òrgan que té atribuïda
la competència d’iniciació.

15. Quin dels següents no és un dret fonamental segons la Constitució espanyola de 1978:
a) El dret a la vida i a la integritat física i moral.
b) El dret a gaudir d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la
persona, sense contaminació.
c) El dret a vaga per a la defensa dels interessos dels treballadors.
d) El dret al secret de les comunicacions.
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16. El recurs administratiu potestatiu de reposició s’interposa:
a)
b)
c)
d)

Contra els actes que no esgoten la via administrativa.
Contra els actes que posin fi a la via administrativa.
Contra els actes ferms en via administrativa.
Cap de les respostes anteriors és correcta.

17. La forma política de l’Estat espanyol segons la Constitució és:
a)
b)
c)
d)

La tecnocràcia parlamentària.
La integració europea.
La monarquia parlamentària.
La república parlamentària.

18. Qui convoca i presideix les sessions del Ple?
a) El regidor o la regidora de més edat.
b) L’alcalde/essa de la corporació.
c) El líder de l’oposició.
d) El/La interventor/a general.
19. Constitueix fet imposable l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor
dels béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o
ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les Entitats respectives. Aquest
constitueix un supòsit de/d’:
a)
b)
c)
d)

Taxa.
Contribució especial.
Ingrés privat.
Les respostes b) i a) són correctes.

20. El/La signant d’una notificació és?
a)
b)
c)
d)

El/La cap de l’àrea de l’expedient del qual s’hagi resolt aquella qüestió.
En tot cas, l’alcalde/essa de la corporació.
L’interventor/a.
El/La secretari/ària.

21. El «peu de recurs» és preceptiu en:
a)
b)
c)
d)

Un certificat.
Un decret.
Una diligència.
Una notificació.

22. No posa fi al procediment administratiu:
a)
b)
c)
d)

La resolució.
El desistiment.
La denúncia.
La renúncia quan aquesta no estigui prohibida per l’ordenament jurídic.
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23. Termini màxim per dictar i notificar la resolució d’un recurs d’alçada és de/d’:
a)
b)
c)
d)

1 mes.
2 mesos.
3 mesos.
6 mesos.

24. Contra la resolució d’un recurs de reposició:
a)
b)
c)
d)

Es podrà interposar recurs d’alçada.
No es pot tornar a interposar novament un recurs de reposició.
No es pot interposar cap recurs contenciós administratiu.
Es pot interposar directament recurs d'empara.

25. Quin dels següents no és un dret fonamental previst a la Constitució Espanyola:
a) El dret a elegir lliurement la residència i a circular pel territori nacional.
b) El dret dels consumidors.
c) El dret de reunió pacífica i sense armes, no essent necessari autorització prèvia per
a l’exercici d’aquest.
d) El dret a la presumpció d'innocència.

26. Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques:
a) Els interessats amb capacitat d’obrar poden actuar per mitjà d’un representant,
i s’han d’entendre amb aquest les actuacions administratives.
b) El dret dels consumidors.
c) La representació només es pot acreditar mitjançant poder notarial.
d) No és necessari incorporar a l’expedient administratiu l’acreditació de la condició de
representant i dels poders que té reconeguts, essent suficient la declaració
responsable de la persona interessada.

27. Segons la Constitució, les lleis orgàniques s’aproven per:
a)
b)
c)
d)

Majoria absoluta.
Majoria simple.
Majoria qualitativa, en supòsits de regulació de drets fornamentals.
Les respostes a) i c) són correctes.

28. Respecte als terminis administratius, l'article 30 de la Llei 39/2015 estableix que quan els
terminis s'assenyalin per dies :
a) S'entén que aquests són hàbils, i s'exclouen del còmput els dissabtes, els
diumenges i els declarats festius.
b) S'entén que aquests són naturals.
c) S'entén que aquests són hàbils, i s'exclouen del còmput tots els festius.
d) S'entén que aquests són inhàbils, i s'exclouen del còmput els diumenges i els
declarats festius.
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29. Respecte de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica és cert que:
a)
b)
c)
d)

Els ajuntaments l’han d’exigir obligatòriament .
És un tribut indirecte.
El subjecte passiu és el conductor habitual.
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació corresponen a l’ajuntament del domicili
fiscal del conductor habitual.

30. Un contracte que té per objecte l’adquisició d’un bé moble, és:
a)
b)
c)
d)

Un contracte de concessió d'obres públiques.
Un contracte de subministrament.
Un contracte de gestió de serveis públics.
Cap de les respostes anteriors és correcta.
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