1.- Segons l'article 1.3 de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l'Institut
Valencià d'Art Modern (IVAM):

a) L'IVAM és una entitat de dret privat que es regeix amb caràcter excepcional pel dret públic, excepte en la
formació de la voluntat dels seus òrgans, en l'exercici de les potestats administratives que tinguen
atribuïdes i en els aspectes específicament regulats per la legislació de la Generalitat sobre sector
públic i pressupostos.
b) L'IVAM és una entitat de dret públic que es regeix amb caràcter general pel dret privat, excepte en la
formació de la voluntat dels seus òrgans, en l'exercici de les potestats administratives que tinga
atribuïdes i en els aspectes específicament regulats per la legislació de la Generalitat sobre sector
públic i pressupostos.
c) L'IVAM és una entitat de dret públic que es regeix amb caràcter general pel dret privat per a la formació
de la voluntat dels seus òrgans, en l'exercici de les potestats administratives que tinga atribuïdes i en
els aspectes específicament regulats per la legislació de la Generalitat sobre sector públic i
pressupostos.
d) L'IVAM és una entitat de dret públic que es regeix amb caràcter general pel dret privat per a la formació
de la voluntat dels seus òrgans, en l'exercici de les potestats administratives que tinga atribuïdes,
excepte en els aspectes específicament regulats per la legislació de la Generalitat sobre sector públic
i pressupostos.

2.- Segons l'article 2.1 de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l'Institut
Valencià d'Art Modern (IVAM), constitueix l'objecte propi de l'IVAM:

a)

El desenvolupament i execució de la política i accions culturals de la Generalitat Valenciana
respecte a la creació, exhibició, producció i conservació de l'art modern i contemporani en totes les
seues varietats, sense perjudici d'altres institucions.

b)

El desenvolupament i projecció de la política cultural de la Generalitat Valenciana pel que fa a la
promoció, conservació i difusió de l'art modern, contemporani i de tots els béns culturals que
conformen el patrimoni cultural valencià, sense perjudici d'altres institucions.

c)

El desenvolupament de la política cultural de la Generalitat Valenciana pel que fa al coneixement,
tutela, foment i difusió de l'art modern i contemporani pel seu caràcter internacional i d'avantguarda,
sense perjudici d'altres institucions.

d)

El desenvolupament de la política cultural de la Generalitat Valenciana respecte al foment,
creació, estudi i conservació de l'art modern i contemporani, sense perjudici d'altres institucions.
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3.- Segons l'article 2.2 de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l'Institut
Valencià d'Art Modern (IVAM), no és una funció de l'IVAM:

a)

Organitzar i dur a terme activitats culturals encaminades al coneixement de l'art modern i
contemporani.

b)

Impulsar el coneixement i difusió de les obres i de la identitat del patrimoni històric adscrit al museu,
afavorint el desenvolupament de programes d'educació i activitats de divulgació cultural, així com
millorant la seua difusió per mitjans digitals.

c)

Desenvolupar accions culturals per a la promoció de l'art modern i contemporani en totes les seues
varietats.

d)

Constituir i custodiar un conjunt de col·leccions museístiques representatives del desenvolupament de
l'art modern i contemporani, així com totes les funcions museogràfiques associades amb aquesta
funció.

4.- Segons l'article 4.1 de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l'Institut
Valencià d'Art Modern (IVAM), ostentarà la Presidència del Consell Rector de l'IVAM:

a)

La persona que exercisca la Direcció de l'IVAM.

b)

La persona titular de la conselleria amb competència en matèria de cultura.

c)

La persona titular de la secretaria autonòmica que tinga les competències en matèria de cultura.

d)

La persona titular de la subsecretaria de la conselleria amb competències en matèria de cultura.

5.- Segons l'article 5.2 b) de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l'Institut
Valencià d'Art Modern (IVAM), serà vocal nat del Consell Rector de l'IVAM:

a)

La persona titular de la subsecretaria de la conselleria amb competències en matèria de cultura.

b)

La persona representant del Ministeri amb competències en matèria de cultura.

c)

La persona representant de la conselleria competent en matèria d'hisenda i del sector públic
instrumental designada pel seu titular i amb el rang mínim de director general.

d)

La persona representant designada per la Presidència de l'IVAM, amb vinculació amb el món de
l'art.
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6.- Segons l'article 11 de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l'Institut
Valencià d'Art Modern (IVAM), la Gerència de l'IVAM:
a)

Serà nomenada i cessada per decret de Consell, a proposta d'una persona representant de la
conselleria competent en matèria d'hisenda i del sector públic instrumental designada pel seu titular i
amb el rang mínim de director general.

b)

Serà nomenada i cessada per decret de Consell, a proposta de la persona representant del
ministeri amb competències en matèria de cultura.

c)

Serà nomenada i cessada per decret de Consell, a proposta de Consell Assessor.

d)

Serà nomenada i cessada per decret de Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria
amb competència en matèria de cultura.

7.- Segons l'article 1.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aquesta té com a
objectiu:
a)

L'expressió de la seua identitat diferenciada com a nacionalitat històrica i l'exercici del dret
d'autogovern que la Constitució Espanyola reconeix a tota nacionalitat.

b)

La consecució de l'autogovern, reforçar la democràcia i garantir la participació de tots els ciutadans en
la realització dels seus fins.

c)

Assumir els valors de la Unió Europea i vetllar pel compliment dels seus objectius i per la defensa dels
drets de tots els ciutadans europeus.

d)

L'expressió de la voluntat democràtica i el dret d'autogovern del poble valencià.

8.- De conformitat amb el que preveu l’article 3.1 de la Llei Orgànica 1/2006, del 10 d’abril, la
Reforma de Llei Orgànica

5/1982 de

l’1 de juliol, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat

Valenciana, tots els ciutadans espanyols que tinguen o adquirisquen veïnatge administratiu en
qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana:
a)

Formaran el poble valencià.

b)

Compartiran la vida social i cultural del poble valencià.

c)

Gaudiran de la condició política de valencians.

d)

Tindran els mateixos drets i estaran subjectes a les obligacions pròpies dels valencians.
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9.- El desenvolupament legislatiu de les competències de la Generalitat:
a) Procurarà la recuperació dels continguts corresponents dels Furs de l'històric Regne de València.
b) Garantirà l'ús normal i oficial de l'idioma valencià igual que del castellà i adoptarà les mesures
necessàries per assegurar el seu coneixement.
c) Assumirà els valors de la Unió Europea i vetllarà pel compliment dels seus objectius i per la defensa
dels drets de tots els ciutadans europeus.
d) Reforçarà la democràcia i garantir la participació de tots els ciutadans en la consecució dels seus fins.

10.- La Llei electoral Valenciana, garantirà un mínim de:
a) Quinze diputats per cada circumscripció provincial.
b) Vint diputats per cada circumscripció provincial.
c) Vint-i-cinc diputats per cada circumscripció provincial.
d) Trenta diputats per cada circumscripció provincial.

11.- En relació a l'Administració de Justícia, exceptuada la militar, correspon a la Generalitat:

a) La resolució de les qüestions entre òrgans jurisdiccionals a la Comunitat Valenciana.
b) El coneixement dels recursos de cassació i de revisió per a la unificació de la doctrina quan afecten
exclusivament normes emanades de la Comunitat Valenciana.
c) El dret de gràcia i l'organització i el funcionament del ministeri fiscal.
d) Coadjuvar en l'organització dels tribunals consuetudinaris i tradicionals, especialment en la del
Tribunal de les Aigües de la Vega de València.

12.- Assenyaleu la resposta correcta en relació al Síndic de Greuges:

a) Ha de vetllar per la defensa dels drets i llibertats reconeguts en els Títols I de la Constitució
Espanyola i II de l'Estatut.
b) És l'òrgan consultiu del Consell i, en general, de les institucions públiques de la Comunitat
Valenciana.
c) És l'òrgan consultiu suprem del Consell, de l'Administració Autonòmica i, si escau, de les
administracions locals de la Comunitat Valenciana.
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d) És la institució consultiva i assessora de les institucions públiques de la Comunitat Valenciana.

13.- Segons l'article 49.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat té
competència exclusiva sobre la següent matèria:
a)

Propietat Intel·lectual i industrial.

b)

Museus, arxius i biblioteques de titularitat estatal, l'execució no quede reservada a l'Estat.

c)

Cultura.

d)

Fires internacionals que se celebren a la Comunitat Valenciana.

14.- Segons l'article 50 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el marc de la
legislació bàsica de l'Estat, i, si s'escau, en els termes que aquesta establisca, correspon a la
Generalitat el desenvolupament legislatiu i l'execució de la següent matèria:
a)

Patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic, sense perjudici del que
disposa el número 28 de l'apartat 1 de l'article 149 de la constitució espanyola.

b)

Arxius, biblioteques, museus, hemeroteques i altres centres de dipòsit que no siguen de titularitat
estatal.

c)

Règim jurídic i sistema de responsabilitat de l'administració de la Generalitat i dels ens públics
dependents d'aquesta, així com el règim estatutari dels seus funcionaris.

d)

Investigació i acadèmies l'àmbit principal d'actuació siga la Comunitat Valenciana.

15.- En referència a l'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries
públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana:
a)

Correspon a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i l'execució de la legislació bàsica de
l'estat.

b)

Serà una competència exclusiva de l'Estat.

c)

Li correspondrà a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat.

d)

És de competència exclusiva de la Generalitat.

16.- Segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Consell, si el President de La Generalitat no és
elegit en primera votació:
a)

La votació es repetirà vint-i-quatre hores després i serà necessària la majoria absoluta per a ser
elegit.

b)

La votació es repetirà quaranta-vuit hores després i serà suficient la majoria simple per a ser elegit.
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c)

La votació es repetirà quaranta-vuit hores després i serà necessària la majoria absoluta per a ser
elegit.

d)

La votació es repetirà vint-i-quatre hores després i serà suficient la majoria simple per a ser elegit.

17.- Assenyaleu la resposta correcta en relació amb la figura de President de la Generalitat:
a)

El president de la Generalitat no és responsable políticament davant Les Corts.

b)

El càrrec de President de la Generalitat és compatible amb qualsevol activitat professional o
mercantil.

c)

El seu nomenament es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana en el termini de deu dies.

d)

Començarà a exercir les seues funcions a partir del dia del seu nomenament pel Rei.

18.- Assenyaleu la resposta incorrecta. Al President de la Generalitat, com a més alt representant
de la Comunitat Valenciana, li corresponen les següents funcions:
a)

Fomentar les peculiaritats del poble valencià i sol·licitar la participació dels valencians en la vida
política, econòmica, cultural i social.

b)

Designar representant de la Comunitat Valenciana en el Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

c)

Representar la Comunitat Valenciana en el Comité de les Regions de la Unió Europea, de
conformitat amb el que preveu l'article 61.3.c) de l'Estatut d'Autonomia.

d)

Nomenar i separar els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat, a proposta de les Corts.

19.- Assenyaleu la resposta incorrecta. Els membres de Consell, hauran de comparèixer davant del
ple o qualsevol de les seues comissions:
a) A petició pròpia.
b) Per acord de Les Corts.
c) Per informar de la política del Consell en matèries del seu Departament.
d) Per informar de la matèria objecte de debat i respondre preguntes en la forma que establisca el
Reglament de Les Corts.
20.- Segons l'article 45.2 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, El Consell
proporcionarà a Les Corts les dades, informes o documents que aquests necessiten a través de la
Presidència de Les Corts al:
a) En un termini no superior a vint dies o manifestar les raons fundades en dret que ho
impedisquen.
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b) En un termini no superior a trenta dies o manifestar les raons fundades en dret que ho
impedisquen.
c) En un termini no superior a quinze dies o manifestar les raons fundades en dret que ho
impedisquen.
d) En un termini no superior a deu dies o manifestar les raons fundades en dret que ho
impedisquen.

21.- Assenyaleu la resposta correcta en relació amb la moció de censura:

a)

Haurà de ser proposta almenys per una tercera part dels Diputats.

b)

Dins dels deu dies següents a la presentació podran presentar-se mocions alternatives.

c)

La moció de censura no podrà ser votada fins a com a mínim cinc dies de la presentació.

d)

Per a la seua aprovació es requereix el vot favorable de la majoria simple dels

22.- L'Administració Pública de la Generalitat s'organitza i actua amb personalitat jurídica única,
d'acord amb criteris de:

a)

Eficàcia, publicitat, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena
a la llei i al dret.

b)

Eficàcia, jerarquia, desconcentració, coordinació i cooperació amb submissió plena a la llei i al dret.

c)

Eficiència, publicitat, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació amb submissió plena
a la llei i al dret.

d)

Eficàcia, publicitat, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació amb submissió plena
a la llei i al dret.

23.- En conformitat amb l’article 53 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en quins casos
serà possible delegar competències delegades?

a)

Sempre que siga a l'òrgan immediat inferior.

b)

Per aplicació del principi d'eficàcia.

c)

Les que procedisquen d'una atribució expressa de l'Estatut d'Autonomia.

d)

En cap cas.

24.- Segons l'article 67 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Consell, els òrgans superiors del
departament són:
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a) El President de la Generalitat i els Consellers.
b) Els Directors Generals i els Secretaris Autonòmics.
c) El Conseller i els Secretaris Autonòmics.
d) Els Subsecretaris.

25.- S'entendrà que un contracte té caràcter onerós en els casos en què:
a)

Hi haja contraprestació econòmica entre les parts contractants.

b)

El contractista obtinga algun tipus de benefici econòmic, ja siga de manera directa o indirecta.

c)

Mitjance el pagament d'un preu cert, determinat i quantificable, a favor de contractista.

d)

El contractista perceba en diners o en espècie una contraprestació per la realització de la
prestació objecte del contracte.

26.- A l'efecte de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, es considera
que no formen part del sector públic:
a)

L'Administració General de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes i les ciutats
autònomes de Ceuta i Melilla.

b)

Les diputacions forals.

c)

Les entitats que integren l'Administració local.

d)

Les societats mercantils en el capital social la participació, directa o indirecta, siga inferior al 50
per 100.

27.- La concessió d'obres és un contracte que té per objecte la realització pel concessionari
d'algunes de les prestacions a què es refereix el contracte d'obres:
a) Incloses les de restauració i reparació de construccions existents, així com la conservació i
manteniment dels elements construïts.
b) Incloses les de restauració i reparació de construccions existents, excepte la conservació i
manteniment dels elements construïts.
c) Llevat de les de restauració i reparació de construccions existents, així com la conservació i
manteniment dels elements construïts.
d) Inclosa la conservació i manteniment dels elements construïts, excepte les de restauració i
reparació de construccions existents.
28.- Segons l'article 102 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, en el
preu del contracte:

8

a)

S'entendrà inclòs l'import a abonar en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit, que en tot cas
s'indicarà com a partida independent.

b)

S'entendrà inclòs l'import a abonar en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit i l'Impost de
Societats, que en tot cas s'indicarà com a partida independent.

c)

No s'entendrà inclòs en cap cas l'import a abonar en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit.

d)

S'entendrà inclòs l'import a abonar en concepte d'Impost de Societats, que en tot cas s'indicarà
com a partida independent.

29.- Prèvia justificació en l'expedient, es podrà dur a terme la revisió periòdica i per defecte de
preus en els contractes en què el període de recuperació de la inversió siga igual o superior a:

a)

3 anys.

b)

4 anys.

c)

5 anys.

d)

1 any.

30.- Assenyaleu la resposta correcta. De conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, l'IVAM té la consideració de:

a)

Sector Públic, administració pública, però no poder adjudicador

b)

Sector Públic, diferent a administració pública, poder adjudicador.

c)

Sector Públic, diferent a administració pública, no ostentant la condició de poder adjudicador.

d)

Sector Públic, administració pública, poder adjudicador

31.- Segons l'article 143 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, no
s'adjudicaran mitjançant subhasta electrònica:

a)

Els contractes tramitats per procediments oberts.

b)

Els contractes tramitats per procediments restringits.

c)

Aquells contractes en què l'adjudicació es base únicament en els preus.

d)

Els contractes l'objecte tinga relació amb la qualitat alimentària.

32.- Assenyaleu la resposta incorrecta. Es pot establir la preferència en l'adjudicació de contractes,
en igualtat de condicions amb les que siguen econòmicament més avantatjoses, per:
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a) Empreses que tinguen en la seua plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior a un
percentatge concret.
b) Empreses d'inserció.
c) Entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just.
d) Empreses d'implantació nacional.

33.- Segons l'article 4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i subvencions, el pressupost de despeses dels subjectes que
conformen el sector públic administratiu tindrà:
a)

Caràcter limitador i vinculant.

b)

Caràcter estimatiu i no vinculant.

c)

Caràcter limitador i no vinculant.

d)

Caràcter estimatiu i vinculant.

34.- Segons el que estableix l'article 9 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i subvencions, no es pot transigir judicialment o
extrajudicialment sobre els drets de la Hisenda Pública de la Generalitat, ni sotmetre a arbitratge
les conteses que se susciten sobre aquells, sinó mitjançant:

a)

Decret de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

b)

Decret de Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

c)

Decret de Consell.

d)

Decret de l'ens creditor.

35.- De conformitat amb l’article 19 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i Subvencions, les obligacions de la Hisenda Pública de la
Generalitat només són exigibles:

a)

Per l'execució dels negocis jurídics i d'ells actes o fets que, segons dret, les generen.

b)

Quan resulten de l'execució del seu pressupost, de conformitat amb el que disposa la llei, de
sentència judicial ferma o d'operacions no pressupostàries legalment autoritzades.

c)

Per causes previstes en el Codi Civil i en la resta de l'ordenament jurídic.

d)

En els casos que establisca la conselleria competent en matèria d'hisenda.
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36.- Segons l'article 155 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i subvencions, les entitats de dret públic les funcions siguen
susceptibles de contraprestació es denominen:

a) Entitats públiques empresarials.
b) Organismes autònoms.
c) Societats mercantils.
d) Fundacions del sector públic de la Generalitat.

37.- Assenyaleu la resposta incorrecta. Constitueix el fet imposable de la taxa per la utilització
privativa dels espais de l'IVAM, l'ús de les següents instal·lacions:

a) Sala d'actes.
b) Museu.
c) Hall de la planta baixa.
d) Esplanada.

38.- Assenyaleu la resposta incorrecta. Segons l'article 22.1.8 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre,
de la Generalitat, de taxes, s'estableix que el document en què es formalitze l'autorització de l'ús
dels espais de l'IVAM haurà de contenir en tots els casos:

a) Les condicions d'ús dels espais, l'aforament màxim permès i qualsevol altre aspecte de la seua
utilització.
b) La quota o quantitat a ingressar.
c) La quantia de les despeses connexes a la seua utilització no inclosos en la quota o quantia a
ingressar per la taxa.
d) La motivació i el dret a l'aplicació dels coeficients que preveu l'apartat 2 de l'article 22.1-7 de la Llei
20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

39.- Assenyaleu la resposta incorrecta. Segons l'article 22.5.2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre,
de taxes, estan exempts del pagament de la taxa pels serveis prestats per la biblioteca i centre de
documentació de l'IVAM:

a)

Els contribuents que siguen víctimes d'actes terroristes.

b)

Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau discapacitat igual o superior
al trenta per cent.
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c)

El personal de l'IVAM, les persones que tinguen la condició d'amic de l'IVAM i els membres
d'honor.

d)

Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan
competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

40.- Segons l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, les
administracions públiques han de respectar en la seua actuació i relacions el següent principi:
a) Servei efectiu als ciutadans.
b) Eficiència en el compliment dels objectius fixats.
c) Eficàcia en l'assignació i utilització dels recursos públics.
d) Participació, objectivitat i transparència entre les administracions públiques.
41.- Segons l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, no
podran delegar-se les competències que s’exercisquen per delegació:
a) En òrgans que no siguen jeràrquicament dependents.
b) Excepte autorització expressa d'una llei.
c) Quan per al seu exercici es requerisca un quòrum o majoria especial.
d) En òrgans de diferents administracions.

42.- Segons l'article 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, queden
exclosos de la seua aplicació els convenis interadministratius signats entre:
a) Dues o més administracions públiques per a la gestió i prestació de serveis propis de les
mateixes, que es regiran quant als seus supòsits, requisits i termes pel que preveu la legislació
del sector públic.
b) Dues o més comunitats autònomes per a la gestió i prestació de serveis propis de les mateixes,
que es regiran quant als seus supòsits, requisits i termes pel que preveu els estatuts
d'autonomia.
c) Dos o més organismes públics per a la gestió i prestació de serveis propis dels mateixos, que es
regiran quant als seus supòsits, requisits i termes pel que preveu el seu ordenament jurídic
intern.
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d) Dues o més entitats de dret públic per a la gestió i prestació de serveis propis dels mateixos, que
es regiran quant als seus supòsits, requisits i termes pel que preveu l'àmbit de les seues
respectives competències.

43.- En matèria de representació, la llei de procediment administratiu comú de les administracions
públiques inclou nous mitjans per acreditar-la en l'àmbit exclusiu de les Administracions
Públiques, com són, entre altres:
a) L'apoderament notarial de forma electrònica.
b) L'apoderament apud acta, presencial o electrònic.
c) L'apoderament Anod actus, presencial o electrònic.
d) L'apoderament acta omnis, presencial.
44.- El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa serà el fixat per la norma
reguladora del corresponent procediment. Aquest termini, tret que una norma amb rang de llei
n’establisca un major o que ho preveja el Dret de la Unió Europea, no podrà excedir:
a)

Vint dies.

b)

Un mes.

c)

Tres mesos.

d)

Sis mesos.

45.- Segons l'article 39 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, perquè un acte tinga eficàcia retroactiva cal que:
a) Límit drets dels particulars.
b) Restringisca l'exercici de facultats dels particulars.
c) Impose deures o obligacions.
d) No es lesionen drets d'altres persones.
46.- En la notificació de tot acte administratiu no cal que conste sempre:
a) El seu text íntegre.
b) Els recursos que contra el mateix procedisquen.
c) Els motius en què es basa la decisió.
d) El termini d'interposició de recursos.
47.- Assenyaleu la resposta incorrecta. Els actes de les administracions públiques són nuls de ple
dret en els casos següents:
a) Els que imposen deures o obligacions.
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b) Els que tinguen un contingut impossible.
c) Els que siguen constitutius d'infracció penal o es dicten com a conseqüència d'aquesta.
d) Els que lesionen els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional.

48.- Segons l'article 48 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, els defectes formals en un acte, segons el que recull expressament la
llei:
a) El que vicien amb nul·litat absoluta.
b) El vicien amb anul·labilitat en tot cas.
c) Es poden donar lloc a la nul·litat absoluta si produeixen indefensió.
d) Poden donar lloc a l'anul·labilitat si produeixen indefensió.
49.- Entre els mitjans d'execució forçosa no es troba:
a) El desnonament administratiu.
b) L'execució subsidiària.
c) La multa coercitiva.
d) La compulsió sobre la persona.
50.- Quan s'hagen de tindre en compte fets o documents no recollits en l'expedient originari, es
posaran de manifest als interessats perquè formulen les al·legacions que consideren procedents,
en un termini:
a) No inferior a deu dies ni superior a quinze.
b) De vint dies.
c) No inferior a cinc dies ni superior a vint.
d) De trenta dies.
51.- Segons l'article 124.1 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques, si l'acte és exprés, el termini per a la interposició del recurs de
reposició serà de:
a) Tres mesos.
b) Deu dies.
c) Quinze dies.
d) Un mes.
52.- El recurs extraordinari de revisió per manifest error de fet, que resulte dels propis documents
incorporats a l'expedient, s'ha de plantejar:
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a) Als tres mesos des que es va produir.
b) Als quatre anys des que es va conèixer.
c) Dins dels quatre anys des de la notificació de l'acte.
d) No es pot donar mai aïlladament.
53.- Assenyaleu la resposta incorrecta. Els principis i fonaments d'actuació que ordenen la funció
pública valenciana com a instrument per a la gestió i realització dels interessos generals que té
encomanats l'administració són els següents:
a) Objectivitat, professionalitat, transparència, integritat, imparcialitat i austeritat.
b) Gestió de les persones i llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.
c) Adequació dels sistemes retributius als llocs de treball i a les funcions i tasques exercides.
d) Promoció de l'estabilitat en l'ocupació pública.

54.- Segons l'article 8 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública
Valenciana, correspon a la consellera o conseller competent en matèria de funció pública:

a) Dissenyar i organitzar els processos d'avaluació de l'acompliment.
b) Acordar la separació del servei amb el personal funcionari de la Generalitat.
c) L'elevació a la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública, dels projectes de llei de la
Generalitat en qüestions de personal i de funció pública.
d) Aprovar els decrets de serveis mínims a proposta de la Presidència de la Generalitat.

55.- Segons l'article 39 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública
Valenciana, excepcionalment, es podrà assignar al seu personal, tasques o responsabilitats
diferents de les corresponents al lloc de treball. La durada màxima d'aquesta assignació:

a) En cap cas podrà superar els tres mesos de durada.
b) En cap cas podrà superar els sis mesos de durada.
c) En cap cas podrà superar l'any de durada.
d) En cap cas podrà superar els divuit mesos de durada.

56.- Segons l'article 64 de la Llei 4/2021, 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública
Valenciana, en totes les ofertes d'ocupació pública es reservarà, per a ser cobertes entre
persones amb discapacitat o diversitat funcional:

a) Una quota no inferior al tres per cent.
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b) Una quota no inferior al cinc per cent.
c) Una quota no inferior al deu per cent.
d) Una quota no inferior al quinze per cent.

57.- Podrà formar part dels òrgans de selecció de les entitats locals una o un vocal pertanyent a
l'Administració de la Generalitat, d'acord amb:

a) El principi de col·laboració i cooperació.
b) El principi d'imparcialitat i professionalitat.
c) El principi de transparència.
d) El principi d'objectivitat.

58.- Segons el II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'administració de la
Generalitat, es defineix la mobilitat horitzontal:

a) Com a l'obtenció d'una plaça corresponent a la mateixa categoria professional, amb destinació
definitiva i mitjançant oposició, en el qual la convocatòria corresponent pot establir la superació
d'un curs d'adaptació o d'un curs previ d'habilitació, atenent a l'especialització dels llocs a cobrir.
b) Com l'obtenció d'una plaça corresponent a una altra categoria professional, amb destinació
definitiva i mitjançant concurs, en el qual la convocatòria corresponent pot establir la superació
d'un curs d'adaptació o d'un curs previ d'habilitació, atenent a l'especialització dels llocs a cobrir.
c) Com l'obtenció d'una plaça corresponent a una altra categoria professional, amb destinació
definitiva i mitjançant oposició, en el qual la convocatòria corresponent pot establir la superació
d'un curs d'adaptació o d'un curs previ d'habilitació, atenent a l'especialització dels llocs a cobrir.
d) Com a l'obtenció d'una plaça corresponent a la mateixa categoria professional, amb destinació
definitiva i mitjançant concurs en què la convocatòria corresponent pot establir la superació d'un
curs d'adaptació o d'un curs previ d'habilitació, atenent a l'especialització dels llocs a cobrir.

59.- Assenyaleu la resposta correcta respecte a les obligacions amb el personal que ocupe llocs
de treball considerats d'especial dedicació:

a) Estan subjectes a incompatibilitat per a exercir qualsevol altra activitat pública o privada, excepte
les legalment exceptuades del règim d'incompatibilitats i les que la Llei permeta autoritzar per
excepció.
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b) Un cop desaparega la necessitat urgent per la qual va ser requerit, l'excés d'horari serà
compensat a raó de dues hores per cada hora d'excés si el requeriment es realitza en un dia
inhàbil.
c) La jornada laboral general del personal que ocupe aquests llocs serà de trenta-cinc hores
setmanals.
d) Podran gaudir de la compensació dins dels quatre mesos naturals següent a aquell en què s'hagi
generat l'excés horari i acumular-se en jornades completes.

60.- La direcció general competent en matèria de funció pública, previ informe de l'òrgan
competent en matèria de personal podrà concedir llicència per interès particular:

a) Per un període no superior a sis mesos.
b) Amb una durada màxima de sis mesos cada tres anys.
c) De fins a dotze mesos.
d) Com a màxim d'un any cada tres.
61.- Assenyaleu la resposta incorrecta. Segons el que estableix l'article 26 de la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, els diferents organismes,
agències, ens i altres estructures de les administracions públiques que de manera directa o
indirecta configuren el sistema de gestió cultural, desenvoluparan les següents actuacions:
a) Promoure la presència equilibrada de dones i homes en l'oferta artística i cultural pública.
b) Adoptar iniciatives destinades a afavorir la promoció específica de les dones en la cultura i a
combatre la seua discriminació estructural i / o difusa.
c) Han de promoure noves activitats laborals que afavorisquen el treball de les dones en el món
cultural.
d) Polítiques actives d'ajuda a la creació i producció artística i intel·lectual d'autoria femenina,
traduïdes en incentius de naturalesa econòmica, amb l'objecte de crear les condicions perquè es
produisca una efectiva igualtat d'oportunitats.
62.- En conformitat amb l’article 42 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, les polítiques d'ocupació tindran com un dels seus objectius prioritaris:
a) Establir mesures d'acció positiva per afavorir l'accés de les dones a l'ocupació.
b) L'aplicació efectiva del principi d'igualtat de tracte i no discriminació en les condicions de treball
entre homes i dones.
c) Fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes.
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d) Augmentar la participació de les dones en el mercat de treball i avançar en la igualtat efectiva
entre dones i homes.
63.- Al Sistema Valencià de Museus s'integraran:
a) Tots aquells Museus de què siga titular la Generalitat.
b) Tots els museus de titularitat estatal la gestió dels quals tinga encomanada la Generalitat.
c) Els museus i col·leccions museogràfiques, de titularitat pública o privada, que a aquest efecte
reconega la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència d'acord amb el que preveu la Llei.
d) Totes les respostes són correctes.
64.- L'adquisició per compravenda d'obres d'art en l'àmbit de l'Administració pública té naturalesa
de:
a) Contracte de gestió de serveis públics.
b) Contracte de subministrament.
c) Contracte de serveis.
d) Contracte de concessió d'obres públiques.
65.- La col·lecció de l'IVAM està constituïda:
a) Pel conjunt d'obres artístiques creades al llarg dels segles XIX i XX que li pertanyen, o que
puguen incorporar-se en el futur mitjançant adquisicions, donacions, llegats o dipòsits d'entitats o
persones públiques i privades.
b) Pel conjunt d'obres artístiques creades al llarg dels segles XIX, XX i XXI que li pertanyen, o que
puguen incorporar-se en el futur mitjançant adquisicions, donacions, llegats o dipòsits d'entitats o
persones públiques i privades.
c) Pel conjunt d'obres artístiques creades al llarg dels segles XX i XXI que li pertanyen, o que
puguen incorporar-se en el futur mitjançant adquisicions, donacions, llegats o dipòsits d'entitats o
persones públiques i privades.
d) Pel conjunt d'obres artístiques creades al llarg de segle XXI que li pertanyen, o que puguen
incorporar-se en el futur mitjançant adquisicions, donacions, llegats o dipòsits d'entitats o
persones públiques i privades.
66.- Segons l'article 19 de Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, s'entén per distribució de l'obra:
a)

La fixació de l'obra en un mitjà que permeta la seua comunicació i l'obtenció de còpies de tota o
part d'ella.

b)

La posada a disposició el públic de l'original o còpies de l'obra mitjançant la venda, lloguer,
préstec o de qualsevol altra forma.
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c)

La posada a disposició dels originals i còpies d'una obra per al seu ús per temps limitat i amb un
benefici econòmic o comercial directe o indirecte.

d)

La posada a disposició dels originals i còpies d'una obra per al seu ús per temps limitat sense
benefici econòmic o comercial directe ni indirecte, sempre que el préstec es duga a terme a
través d'establiments accessibles al públic.

67.- El dret de participació dels autors d'obres d'arts plàstiques és irrenunciables, es transmetrà
únicament per successió "mortis causa" i s'extingirà transcorreguts:
a) Quaranta anys a comptar des de l'1 de gener de l'any següent a aquell en què es va produir la
mort o la declaració de mort de l'autor.
b) Cinquanta anys a comptar des de l'1 de gener de l'any següent a aquell en què es va produir la
mort o la declaració de mort de l'autor.
c) Seixanta anys a comptar des de l'1 de gener de l'any següent a aquell en què es va produir la
mort o la declaració de mort de l'autor.
d) Setanta anys a comptar des de l'1 de gener de l'any següent a aquell en què es va produir la
mort o la declaració de mort de l'autor.

68.- Segons el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de Propietat Intel·lectual, quins dels següents requisits no ha de concórrer necessàriament perquè
les obres ja divulgades puguen produir-se sense autorització de l’autor?

a) Que es porte a terme per una persona física o jurídica per al seu ús privat, no professional ni
empresarial, i sense fins directament comercials.
b) Que la reproducció es realitze a partir d’una font lícita.
c) Que no es vulneren les condicions d’accés a l’obra o prestació.
d) Que la còpia obtinguda no siga objecte d’una utilització col·lectiva ni lucrativa, ni de distribució
mitjançant preu.

69.- Segons l'article 41 de Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Propietat Intel·lectual, determinés el pas de les obres a domini públic:

a) L'extinció dels drets de publicació.
b) L'extinció dels drets de reproducció.
c) L'extinció dels drets de distribució.
d) L'extinció dels drets d'explotació.
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70.- Segons l'article 44 de Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Propietat Intel·lectual, tenen plena capacitat per cedir drets d'explotació:
a) Els autors menors de setze anys amb consentiment dels seus pares o tutors o amb autorització
de la persona o institució que els tinga al seu càrrec.
b) Els autors menors de divuit anys i majors de setze, que visquen de forma independent amb
consentiment dels seus pares o tutors o amb autorització de la persona o institució que els tinga
al seu càrrec.
c) Els autors menors de divuit anys amb consentiment dels seus pares o tutors o amb autorització
de la persona o institució que els tinga al seu càrrec.
d) Els autors majors de setze anys, que visquen de forma independent amb consentiment dels seus
pares o tutors o amb autorització de la persona o institució que els tinga al seu càrrec.

71.- Als efectes del que queda disposat a l’article 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge, no es
considera un requisit de les entitats sense fins lucratius:
a) Que perseguisquen fins d'interès general, com pot ser, entre d'altres, els de defensa dels drets
humans.
b) Que es destinen a la realització dels seus fins a l'almenys el 70 per 100 de les rendes i
ingressos.
c) Que complisquen les obligacions comptables previstes en les normes per les quals es regeixen
o, en el seu defecte, en el Conveni de Comerç i disposicions complementàries.
d) Que elaboren anualment una memòria econòmica en la qual s'especifiquen els ingressos i
despeses de l'exercici.
72.- S'entén per Mecenatge cultural, científic i esportiu no professional:
a) Tota contribució privada aportada de forma altruista per a la realització de projectes o activitats
culturals, científiques o esportives no professionals que hagen estat declarats o que tinguen la
consideració d'interès social.
b) El finançament d'un projecte o activitat cultural, científica o esportiva no professional que haja
estat declarada o que tinga la consideració d'interès social, mitjançant moltes aportacions
individuals realitzades amb caràcter altruista.
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c) Les persones jurídiques que en nom propi, amb activitat definida i amb ànim de lucre, es
dediquen a crear, editar, produir, reproduir, documentar, promocionar, difondre, comercialitzar o
conservar serveis o productes de contingut cultural.
d) L'interès social de projectes o activitats culturals, científiques i esportives no professionals que
posseeixen un impacte, repercussió, promoció i enriquiment de l'activitat cultural, científica i
esportiva professional.
73.- Assenyaleu la resposta incorrecta en relació al Consell Assessor del Mecenatge:
a) Tindrà una composició paritària.
b) Estarà integrat per un màxim de vint-i-dos membres.
c) És l'òrgan assessor de la Generalitat en matèria de mecenatge cultural, científic i esportiu no
professional.
d) Podrà comptar amb persones jurídiques de naturalesa privada, professionals tècnics en l'àmbit
del peritatge, la taxació i historiadors de reconeguda experiència en el món de les arts.

74.- Assenyaleu la resposta incorrecta en relació als organismes autònoms segons el que
estableix l'article 154 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i Subvencions:
a)

El personal al seu servei serà funcionari o laboral.

b)

Tenen encomanades en règim de desconcentració funcional i en execució de programes
específics de l'activitat d'una conselleria, la realització d'activitats administratives, de foment,
prestacionals o de gestió de serveis públics.

c)

Per al desenvolupament de les seues funcions disposaran dels ingressos propis que estiguen
autoritzats a obtenir, així com de les restants dotacions que puguen percebre a través dels
pressupostos de la Generalitat.

d)

Tenen encomanades en règim de descentralització funcional i en execució de programes
específics de l'activitat d'una conselleria, la realització d'activitats administratives, de foment,
prestacionals o de gestió de serveis públics.

75.- Assenyaleu la resposta correcta. Segons l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic:

a) Les universitats públiques s’integren del Sector Públic Institucional.
b) La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, no resulta d'aplicació al sector
públic institucional.
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c) Les entitats que integren l'administració local tenen la consideració de sector públic institucional.
d) Les administracions de les comunitats autònomes tenen la consideració de sector públic
institucional.

76.- Segons l'article 48 de la Llei 4/2021, 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública
Valenciana, les relacions de llocs de treball no inclouran:

a) La forma de provisió.
b) Els requisits per a la seua provisió.
c) El Grau de desenvolupament professional
d) La naturalesa jurídica.

77.- Assenyaleu la resposta incorrecta. Els procediments de selecció d'accés a l'ocupació pública
s'iniciaran mitjançant convocatòria pública. De conformitat amb l’article 61 de la Llei 4/2021, de 16
d’abril, en Funció Pública Valenciana, les bases de la convocatòria, com a mínim, hauran de
contenir:
a) La naturalesa i durada del contracte.
b) La composició de l'òrgan tècnic de selecció.
c) La distribució percentual dels dos sexes en el cos.
d) La determinació, si escau, de les característiques del curs selectiu o període de pràctiques.

78.- Assenyaleu la resposta correcta d'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic
del sector públic:
a) S'estableix amb caràcter de precepte bàsic que en els casos de vacant el president de l'òrgan
col·legiat serà substituït pel vicepresident i, si no pel membre de l'òrgan col·legiat de major
jerarquia, antiguitat i edat, per aquest ordre.
b) S'estableix amb caràcter de precepte bàsic que en els casos de vacant el president de l'òrgan
col·legiat serà substituït pel vicepresident i, si no, pel membre de l'òrgan col·legiat de major
antiguitat, jerarquia i edat, per aquest ordre.
c) S'estableix amb caràcter de precepte bàsic que en els casos de vacant el president de l'òrgan
col·legiat serà substituït pel vicepresident i, si no, pel membre de l'òrgan col·legiat de major edat,
jerarquia i antiguitat, per aquest ordre.
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d) La llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, no regula amb caràcter de
precepte bàsic la substitució del president dels òrgans col·legiats.
79.- Assenyaleu la resposta correcta de conformitat amb el que disposa l'article 30 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

a) Els centres de treball de les administracions públiques podran no trobar-se en funcionament tot i
que un dia siga declarat com hàbil a l'efecte de còmput de terminis.
b) La determinació d'un dia com a hàbil a l'efecte de còmput de terminis determina per si sola el
funcionament dels centres de treball de les administracions públiques.
c) La determinació d'un dia com a hàbil a l'efecte de còmput de terminis determina per si sola el
funcionament dels centres de treball de les administracions públiques, però no l'organització de
centre de treball.
d) La determinació d'un dia com a hàbil a l'efecte de còmput de terminis determina per si sola el
funcionament dels centres de treball de les administracions públiques, però no el règim de
jornada i horaris.

80.- Quina d'aquestes afirmacions és falsa:

a) De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, els òrgans administratius poden exercir la seua competència de forma
verbal.
b) Poden refondre en un únic acte els actes que consistisquen en una sèrie d'actes de la mateixa
naturalesa.
c) En cap cas s'efectuarà per mitjans electrònics les notificacions que continguen mitjans de
pagament a favor dels obligats.
d) En els procediments iniciats a sol·licitud dels interessats la notificació es practicarà sempre pel
mig a l'efecte assenyalat per aquell.

PREGUNTES DE RESERVA

R1.- Segons l'article 6 de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l'Institut
Valencià d'Art Modern (IVAM), correspon al Consell Rector de l'IVAM:

a) Aprovar els estats d'execució del pressupost, la memòria i els comptes anuals de l'entitat.
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b) L'autorització de la despesa, la disposició del crèdit, el reconeixement d'obligacions i l'ordenació
dels pagaments.
c) Informar sobre la programació i adquisició d'obres d'art.
d) La preparació del pla anual d'activitats i la presentació de la memòria anual.

R2.- Els òrgans superiors podran avocar per a si el coneixement d'un o diversos assumptes la
resolució del qual corresponga ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius
dependents:

a) Per raons d'eficàcia o quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per al seu exercici.
b) En els supòsits de vacant, absència o malaltia, així com en els casos en què haja estat declarada
la seua abstenció o recusació.
c) Quan circumstàncies d'índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facen
convenient.
d) Quan una disposició específica ho establisca, o s'estimi convenient per raó dels efectes que
puguen produir-se.

R3.- Assenyale la resposta incorrecta en relació a la creació, modificació i supressió de llocs de
treball:

a) En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat serà efectuada per qui siga titular de la conselleria
competent en matèria de funció pública.
b) En l'Administració de la Generalitat, serà objecte de publicitat en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
c) No podrà classificar-se cap lloc de treball, ni incrementar les seues retribucions, sense que hi haja
crèdit adequat i suficient per a això.
d) Les modificacions de l'estructura orgànica comportaran la modificació de les corresponents
relacions de lloc de treball o instruments que les substituisquen.

R4.- Les conselleries i altres organismes dependents de la Generalitat han de facilitar a les
centrals sindicals més representatives de al personal laboral, la relació de contractes temporals
que s’hagueren formalitzat:

a) Amb periodicitat mensual.
b) Amb periodicitat trimestral.
c) Amb periodicitat semestral.
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d) Amb periodicitat anual.

R5.- Assenyaleu la resposta correcta de conformitat amb l'article 6 del Decret 27/2015, de 27 de
febrer, de Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'IVAM, quin
és el superior òrgan de govern de l'IVAM?:

a) El president / a de l'IVAM, en tant la Presidència l'ostenta el conseller amb competència en
matèria de Cultura.
b) El Consell Rector de l'IVAM.
c) El president i el Consell Rector mancomunadament.

d) El president i el Consell Rector solidàriament
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