
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ D'1 PLAÇA D'AUXILIAR  DINAMITZADOR/A CONSELL
D'INFÀNCIA. QÜESTIONARI TIPUS TEST.

Els membres del tribunal qualificador de les proves de selecció d'1 plaça d'Auxiliar
Dinamitzador/a del Consell d'Infància, han acordat els criteris que a continuació es
detallen per a la realització del present qüestionari:

• Examen de  20  preguntes  tipus  test,  amb quatre  respostes  alternatives  amb una
resposta vàlida.

• Exercici  que  qualificarà  de  0  a  10  punts,  sent  eliminats  els  aspirants  que  no
aconseguisquen els 5 punts.

• El temps per a realitzar el present examen serà de 30 minuts.
• Una pregunta no contestada no tindrà cap penalització.
• Per cada pregunta fallada es restarà 0,125 punts.

PREGUNTES

1.-  En el  procediment administratiu comú, Quan podran les persones interessades
adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici?
    a) En qualsevol moment.
    b) En qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència.
    c) En qualsevol moment del procediment posterior al tràmit d'audiència.
    d) Únicament quan ho autoritze l'instructor de procediment.

2.- La Llei 39/2015, 1 octubre, LPACAP, estableix que contra l'acord d'acumulació de
procediments:

a) No cap cap recurs. 
b) No cap recurs d'alçada.
c) Cap recurs de reposició.
d) Cap recurs d'alçada.

3.- Segons l'article 9 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, LPACAP, els interessats podran
identificar-se electrònicament davant les Administracions Públiques:

a) Mitjançant DNI electrònic únicament.
b) Mitjançant DNI electrònic o mitjançant certificats electrònics expedits per la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre, únicament.
c) A través de qualsevol sistema que compte amb un registre previ com a usuari
que permeta garantir la seua identitat.
d) Mitjançant sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de segell
electrònic expedits per prestadors inclosos en la “llista de confiança de prestadors de
serveis de certificació”.

4.- Quina és la forma normal i més habitual de pèrdua de la condició de funcionari?
    a) La renúncia.
    b) La jubilació.
    c) La inhabilitació.
    d) La pèrdua de la nacionalitat.



5.- La funció pública local es regeix:
    a) Per la legislació estatal.
    b) Per la legislació de les Comunitats Autònomes.

c) Per la normativa local.
d) Totes les respostes són correctes.

6.- Les bases del procediment administratiu comú és una matèria de competència: 
    a) Exclusiva de l'Estat.
    b) De desenvolupament legislatiu per les Comunitats Autònomes.
    c) D'execució per les Comunitats Autònomes.

d) Compartida per l'Estat i les Comunitats Autònomes.

7.- Són òrgans necessaris en l'organització municipal:
    a) L'Alcalde, els Tinents d'Alcalde i  el Ple.
    b) L'Alcalde, els Tinents d'Alcalde, el Ple i la Junta de Govern Local.

c) L'Alcalde, els Tinents d'Alcalde, el Ple, la Junta de Govern Local i la Comissió Especial
de Comptes.
d)  L'Alcalde,  els  Tinents  d'Alcalde,  el  Ple  i  els  òrgans  que  així  es  consideren  en  la
legislació de les Comunitats Autònomes.

8.- El Ple està integrat:
    a) Per tots els Regidors de la Corporació, l'Alcalde, Tinents d'Alcalde i Secretaris.
    b) Per tots els Regidors de la Corporació exclòs l'Alcalde.
    c) Per tots els Regidors de la Corporació i l'Alcalde.

d) Per tots els Regidors de la Corporació que pertanguen a la Comissió de Govern.

9.- Com a novetat, tal com s'assenyala en el seu preàmbul i després en el seu article
30, la Llei 39/2015, 1 d'octubre, LPACPA:

a) Declara els dissabtes com a dies hàbils per al còmput de terminis com a règim especial
en l'àmbit administratiu.
b)  Declara  els  dissabtes  com a dies inhàbils  en el  còmput  de  terminis,  com ja
ocorria en l'àmbit judicial.
c) Declara hàbils els dissabtes i inhàbil el mes d'agost com ocorre en l'àmbit judicial.
d) Declara que els festius de caràcter nacional o autonòmic de caràcter cívic o religiós que
es consideren hàbils per al còmput de terminis seran fixats per Decret llei del Govern i les
de caràcter local o patronal per decret d'Alcaldia.



10.-  Quants  articles  té  la  Convenció  dels  drets  dels  xiquets  i  xiquetes  (CDN)  de
Nacions Unides

a) 54
b) 52
c) 84
d) 58

11.-  En quin article de la Convenció dels drets dels xiquets i  xiquetes de Nacions
Unides  es  fa  referència  al  dret  d'expressar  la  seua  opinió  lliurement  en  tots  els
assumptes que l’afecten?

a) 10
b) 11
c) 12
d) 13

12.- En quin any va entrar en vigor al nostre país la Convenció dels drets dels xiquets i
xiquetes?

a) En 1989
b) En 1991 
c) En 1990
d) En 2010

13.- Hi ha molt pocs països que no han ratificat la Convenció dels drets dels xiquets i
xiquetes. Indique quin d'aquests encara no l'ha ratificat.

a) Suècia
b) EEUU
c) Veneçuela
d) França

14.- Com defineix la Convenció als xiquets i xiquetes?
a) Tot ésser humà menor de díhuit anys d'edat, llevat que, en virtut de la llei que li
siga aplicable, haja aconseguit abans la majoria d'edat.
b) Tot ésser humà menor de díhuit anys d'edat.
c) Tot ésser humà major dels díhuit anys d'edat.
d) Tot ésser humà menor de vint-i-un anys d'edat.

15.- El programa Ciutats Amigues de la Infància va ser creat a Espanya per:
a) Per l'ONU en 2001.
b) Per UNICEF Comité Espanyol en 2010.
c) Per UNICEF Comité Espanyol en 2001.
d) Per l'ONU en 2010.



16.-  Quina  és  la  resposta  correcta?.  El  programa  Ciutats  Amigues  de  la  Infància
compta amb els següents enfocaments:

a) Treball en xarxa, participació, equitat, consens i agenda 2030.
b) Treball en xarxa i participació.
c) Participació, equitat i agenda 2030.
d) Treball en xarxa, participació, equitat i agenda 2030.

17.- Quin article de la CDN reconeix que els xiquets i xiquetes tenen el dret intrínsec a
la vida?.

a) 4
b) 5
c) 6
d) 7

18.- Per a ser reconeguda Ciutat Amiga de la Infància, els governs locals han de tindre
implementat mecanismes de governança on existisca:

a) Un mecanisme de coordinació interna i un òrgan de participació infantil i adolescent
b) Un mecanisme de coordinació interna i  externa,  un òrgan de participació infantil  i
adolescent i un pla d'infància.
c) Un mecanisme de coordinació interna i externa, un òrgan de participació infantil
i adolescent, un diagnòstic basat en dades, un pla d'infància i un pressupost.
d) Un mecanisme de coordinació interna, un òrgan de participació infantil i adolescent, un
pla d'infància i un pressupost.

19.- Quals són els principis en els quals es basa la CDN?
a) L'interés superior del xiquet, el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament.
b) La no discriminació, l'interés superior del xiquet, el dret a la vida, la supervivència i el
desenvolupament.
c)  La no discriminació,  l'interés superior  del  xiquet,  el  dret  a la  vida i  la  participació
infantil.
d)  La  no  discriminació,  l'interés  superior  del  xiquet,  el  dret  a  la  vida,  la
supervivència i el desenvolupament. La participació infantil. 

20.-  Ser  Ciutat  Amiga de la  Infància  implica el  compromís dels  governs locals  de
complir amb els objectius marc de la iniciativa, que són:

a)  Cada  xiquet/xiqueta  és  valorat,  respectat  i  tractat  justament.  Les  veus,
necessitats  i  prioritats  de  cada  xiquet/xiqueta  s'escolten.  Tots  els  xiquets  i
xiquetes té accés a serveis essencials de qualitat, viuen en entorns segurs i tenen
oportunitat de gaudir de la vida.
b) Cada xiquet/xiqueta és valorat, respectat i tractat justament. Les veus, necessitats i
prioritats de cada xiquet/xiqueta s'escolten. Tots els xiquets i xiquetes té accés a serveis



essencials de qualitat i i tenen oportunitat de gaudir de la vida.
c) Cada xiquet/xiqueta és valorat, respectat i tractat justament. Les veus, necessitats i
prioritats de cada xiquet/xiqueta s'escolten. Tots els xiquets i xiquetes té accés a la salut,
educació i una correcta alimentació.
d) Cada xiquet/xiqueta és valorat, respectat i tractat justament. Les veus, necessitats i
prioritats de cada xiquet/xiqueta s'escolten.

                                         

PREGUESTES RESERVA

21.- Quan va ser adoptada i ratificada per l'Assemblea General de l'ONU la CDN?
a) El 20 de novembre de 1996 
b) El 20 de novembre de 1989 
c) El 20 de desembre de 1996 
d) El 20 de desembre de 1989

22.- Almussafes compta amb un Consell d'Infància i Adolescència:
a) Sí des de 2017.
b) Sí des de 2019.
c) Sí des de 2020.
d) Encara no està constituït oficialment.


