
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE 1 PLAÇA DE TÈCNIC DE JOVENTUT. 
QÜESTIONARI TIPO TEST.

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

• Examen de  30  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 0,11 punts.

1.-  En  el  procediment  administratiu  comú,  Quan  podran  els  interessats  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.- Els documents electrònics hauran de conservar-se:
a)  En  un  format  que  permeta  garantir  l'autenticitat,  integritat  i  conservació  del
document, així com la seua consulta amb independència del temps transcorregut
des de la seua emissió.
b) En un format que permeta garantir la integritat i autenticitat, així com la seua consulta
durant 5 anys.
c) En un format que permeta garantir la integritat, autenticitat i conservació del document,
així com la seua consulta durant 5 anys.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

4.- 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”.

5.- 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.

*6.- La funció pública local es regeix (S’ANUL·LA):
    a) Per la legislació estatal.
    b) Per la legislació de les Comunitats Autònomes.

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

7.-  Què  han  de  contindre  els  Estatuts  d'Autonomia  segons  l'article  147  de  la
Constitució Espanyola?

a) La delimitació del seu territori.
b) La denominació de l'a comunitat que millor corresponga a la seua identitat històrica.
c) La denominació, organització i seu de les institucions autònomes pròpies
d) Totes les respostes anteriors són correctes.

8.- Les notificacions dels actes administratius es practicaran:
a) preferentment per escrit 
b)  preferentment  per  mitjans  electrònics  i,  en  tot  cas,  quan l'interessat  resulte
obligat a rebre-les per aquesta  via
c) sempre en paper, quedant constància de la seua recepció per part de l'interessat
d) sempre per mitjans electrònics per a les persones físiques

9.- De conformitat amb l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, posen fi a la via administrativa:

a) les resolucions dels recursos d'alçada
b) les resolucions dels òrgans administratius que manquen de superior jeràrquic, llevat
que una llei establisca el contrari
c) els acords, pactes, convenis o contractes que tinguen la consideració de finalitzadors
del procediments
d) totes les respostes anteriors són correctes



10.- El Ple queda vàlidament constituït sempre que com a mínim estiguen presents:
a) la meitat dels seus membres
b) una tercera part dels seus membres no inferior a tres
c)una desena part dels seus membres
d) la meitat més un dels seus membres

11.- Llevat que es diga una altra cosa, la Junta de Govern Local celebrarà sessió:
a) cada quinze dies
b) cada deu dies
c) setmanalment
d) amb periodicitat mensual

12.- Com de les següents és una forma presumpta de finalitzar el procediment?
a) la impossibilitat material de continuar-ho per causes sobrevingudes
b) el desistiment
c) el silenci administratiu
d) totes les respostes són correctes

13.- 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.

14.- 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.

15.- 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.

16.- 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.



17.- L'Assemblea General del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana es
reunirà:
a) Amb caràcter ordinari una vegada per quadrimestre 
b) Amb caràcter ordinari una vegada a l'any, en el primer quadrimestre
c) Amb caràcter ordinari dues vegades a l'any en el primer i últim quadrimestre
d) Amb caràcter ordinari tres vegades a l’any.

18.- ¿Quin dels drets següents no queda plasmat expressament en l’artícle 4. “Drets
de la Joventut” de la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de polítiques integrals de la
joventut?: 
a) Dret a la protecció integral de la infància i adolescència 
b) Dret a l’accés a la informació i a la transparència de les administracions públiques 
c) Dret a aprendre i expressar-se en les llengües oficials
d) Dret a la protecció social.

19.-  ¿Quin  organisme és  l’encarregat  del  reconeixement  oficial  de  les  escoles  de
formació d’animadors juvenils en l’àmbit de la Comunitat Valenciana?: 
a) La Generalitat a través de l’ Institut Valencià de la Joventut 
b)  L’Institut  Valencià de la  Joventut  consultat  el  Consell  de la  Joventut  de la  Comunitat
Valenciana 
c) El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana a través de la Conselleria competent
en la matèria
d) Cap de les respostes anterior és correcta.

20.- Segons l’Estatut d’Autonomia de la CV la Generalitat, respecte de la matèria de
joventut, ostenta: 
a) Competències de desenvolupament legislatiu en el marc de la legislació estatal bàsica 
b) Competències exclusives.
c) Competències delegades.
d) Cap de les respostes anterior és correcta.

21.- Les polítiques de joventut a la Comunitat Valenciana, segons el preàmbul de la
Llei 15/2017, es fonamenten en els principis: 
a) Globalitat, universalitat, igualtat i proximitat 
b) Integritat, transversalitat, proximitat, universalitat i igualtat 
c) Integritat, universalitat, responsabilitat pública i responsabilitat institucional
d) Integritat, universalitat, responsabilitat pública i igualtat.

22.- L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) es configura com:
a) Organisme dependent de la Generalitat, sense personalitat jurídica pròpia, amb patrimoni
i tresoreries públics, mitjançant gestió delegada de la conselleria competent en matèria de



joventut.
b)  Un  organisme  autònom  de  la  conselleria  competent  en  matèria  de  joventut,  amb
personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreries propis, i autonomia de gestió adscrit a la
Generalitat.
c)  Un  organisme  autònom  de  la  Generalitat,  amb  personalitat  jurídica  pública,
patrimoni i tresoreries propis, i autonomia de gestió adscrit a la conselleria competent
en matèria de joventut.
d) Cap de les respostes anterior és correcta.

23.- La Carta Euroea d’Informació Juvenil de 2018 consta de:
a) Un preàmbul i 9 principis per definir la informació juvenil.
b) Un preàmbul i 8 principis per definir la informació juvenil.
c) Un preàmbul i 11 principis per definir la informació juvenil.
d) Un preàmbul i 10 principis per definir la informació juvenil.

24.- En l’article 4 dels Estatuts del Consorci Xarxa Joves Net, el consorci tindrà els
següents fins:
a) Promoure la constitució d'una Xarxa Valenciana de Recursos d'Informació i Participació
per als joves i dur a terme la seua gestió iadministració.
b)  Fomentar  la  realització  d'estudis  i  projectes  d'investigació  sobre  la  joventut  de  la
Comunitat, les seues necessitats i inquietuds.
c)  Col·laborar  amb  les  Institucions  docents  i  investigadores,  així  com  amb  les
administracions educatives de la Comunitat Valenciana, mitjançant intercanvis d'informació i
documentació, fomentat per a això l'ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
d) Totes les anteriors respostes són correctes.

25.- ERYICA és: 
a) L'Agència Europea de Participació i Organització Juvenil. 
b) L'Agència Europea Consultiva i de Participació Juvenil. 
c) L'Agència Europea d'Informació i Assessorament Juvenil.
d) Cap de les respostes és correcta. recta.

26.-  Quin  article  de  la  Constitució  espanyola  consagra  el  deure,  per  als  poders
públics, de promoure les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut
en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural:
a) 38 
b) 48 
c) 68
d) 158

27.-  Per  a  sol·licitar  la  inscripció  en  el  sistema de  Garantia  Juvenil,  les  persones
interessades, necessiten complir, entre altres, els següents requisits: 
a)  No  haver  treballat,  ni  rebut  accions  formatives  o  educatives,  en  el  dia  natural
anterior a la data de presentació de la sol·licitud i tindre entre 16 i 30 anys. 
b) No haver treballat, ni rebut accions formatives o educatives, en el dia natural anterior a la
data de presentació de la sol·licitud i tindre entre 18 i 25 anys. 



c) No haver treballat, ni rebut accions formatives o educatives, en els noranta dies naturals
anteriors a la data de presentació de la sol·licitud i tindre entre 16 i 30 anys.
d) No haver treballat, ni rebut accions formatives o educatives, en els noranta dies naturals
anteriors a la data de presentació de la sol·licitud i tindre entre 18 i 25 anys.

28.- Segons la Llei 15/2017, la realització d'activitats de temps lliure, amb xiquets i
joves, sense comptar amb una formació i acreditació adequades, d'acord amb el que
reglamentàriament s'establisca... 
a) És una infracció lleu
b) És una infracció greu
c) És una infracció molt greu
d) Cap és correcta.

29.- Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels joves al
mercat de treball.  Les edats mínimes i  màximes per a poder participar en aquesta
iniciativa són:
a) De 18 a 20 anys.
b) De 16 a 30 anys.
c) De 18 a 25 anys.
d) De 16 a 25 anys.

30.- En la llei 15/2017, els Drets de la Joventut es recullen en
l'a) Article 2.
b) Article 4.
c) Article 5.
d) Article 7


