1- El Defensor del Poble es regula al següent títol i Capítol de la Constitució, respectivament:
a) Preliminar i Primer
b) Segon i Quart.
c) Segon i Tercer.
d) Primer i Quart.

2- Aprovat inicialment el pressupost general del Municipi, s'exposarà al públic per:
a) 15 dies.
b) Trenta dies.
c) Un mes.
d) Totes són correctes.

3- La Comunitat Valenciana s'organitza en :
a) Municipis, Comarques i Províncies.
b) Municipis, Mancomunitats, Comarques i Províncies.
c) Municipis, comarques i Províncies exclusivament.
d) Cap de les anteriors és correcta.

4- Els procediments s'iniciaran d'ofici per acord de l'òrgan competent:
a) per pròpia iniciativa o com a conseqüència d'ordre superior.
b) a petició raonada d'altres òrgans.
c) per denúncia.
d) Totes són correctes.

5- Contra l'acord d'acumulació:
a) podrà interposar-se recurs d'alçada.
b) podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició.
c) podrà interposar-se recurs extraordinari de revisió.
d) No procedirà recurs algun.

6- La Constitució Espanyola de 1978 reconeix el dret a la igualtat i no discriminació entre
home i dona en :
a) art.9.1 i art.14.
b) art. 14 i art.9.2.
c) art.15 i art.9.1.
d) art 9.2 i art.15.

7- El marc normatiu fonamental sobre la igualtat efectiva de dones i homes, ve recollit en:
a) Llei Orgànica 2/2007 de 23 de març per a la Igualtat efectiva de dones i homes.
b) Llei Orgànica 2/2007 de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes.
c) Llei Orgànica 3/2007 de 23 de març , per a la Igualtat efectiva de dones i homes.
d) Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes.

8- En la Llei 10/2010 d'Ordenació de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana, els llocs de
treball de naturalesa funcionarial es classificaran tenint en compte:
a) les relacions de llocs de treball o altres instruments d'ordenació.
b) els grups i subgrups de classificació professional i laboral.
c) Els grups i subgrups de classificació professional.
d) totes les anteriors són correctes.

9- Les fases de la despesa de les entitats locals són:
a) L'autorització , la disposició , el reconeixement de crèdit i el pagament.
b) L'autorització, la disposició, el reconeixement de l'obligació i l'ordenació del pagament.
c) El suplement del crèdit, el reconeixement de l'obligació del pagament.
d) El contret previ, el contret definitiu i l'ordenació de pagament.

10- Quin article del títol I de la Constitució arreplega la regulació de la suspensió dels drets i
llibertats?
a) art.51.
b) art.55.

c) art.57.
d) art.53.

11- La Biblioteca Municipal de la Vall d’Uixó “Mª Dolores García Sánchez”:
a) Va ser inaugurada l’any 1985 i deu el seu nom a una professora de llengua i literatura
natural de la Vall d’Uixó.
b) Va ser inaugurada l’any 1979 fruit de l’absorció, per part de l’ajuntament, de la
Biblioteca de la Caixa de San Isidro.
c) Va ser inaugurada l’any 1985.
d) Es va traslladar a les actuals instal·lacions en tancar-se unes altres anteriors ubicades a
un centre educatiu de la localitat.
12- Els usuaris de la Biblioteca Municipal de la Vall d’Uixó:
a) Tenen el deure de respectar els drets de la propietat intel·lectual corresponents als
materials objecte de préstec del seu fons.
b ) Poden fer ús del tots els serveis bibliotecaris simplement presentant el DNI, sempre que
tinguen la nacionalitat espanyola.
c) Poden fer ús del servei d’Internet sense necessitat de mostrar cap document
d’identificació.
d) Totes són correctes.
13- L’àmbit d’aplicació de la Llei 4/2011 de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat
Valenciana, afecta a:
a) Exclusivament a tots el centres bibliotecaris de titularitat pública de la Comunitat
Valenciana.
b) Tots els centres de titularitat pública de la Comunitat Valenciana, excepte les biblioteques
especialitzades la titularitat de les quals la ostente l’administració estatal.
c) ) Tots els centres de titularitat pública de la Comunitat Valenciana, excepte les
biblioteques universitàries.
d) Tots els centres bibliotecaris de titularitat o ús públic, i aquells de titularitat privada que
estiguen incorportats al Sistema Bibliotecari Valencià.

14- La Generalitat Valenciana té l’obligació, respecte dels centres de lectura pública municipals:
a) Dins de les seues possibilitats pressupostàries, proveir-los d’un lot fundacional, en el cas
dels centres de nova creació.

b) Dur a terme la inspecció técnica de les biblioteques, així com donar-los assessorament
tècnic.

c) Suplir les deficiències en matèria de personal que presenten els centres de lectura pública
municipal de titularitat pública autonòmica.

d) a) i b) són correctes.

15- Quines són les formes dels encapçalaments per als dos autors portuguesos que segueixen:
a) Eça de Queiroz, José María i Lobo Antunes, Antonio
b) Queiroz, José María Eça (de) i Antunes, Antonio Lobo
c) Eça de Queiroz, José María i Antunes, Antonio Lobo
d) Queiroz, José María Eça (de) i Lobo Antunes, Antonio

16- La CDU a les biblioteques municipals de la Vall d’Uixó:
a) S’utilitza per a confeccionar la signatura que determine el lloc que ocuparà el document a
les prestatgeries.

b) S’utilitza per a cercar i trobar un document als fons catalogràfics de cada centre bibliotecari.

c) S’utilitza per a discriminar els materials de préstec d’aquells exclosos de préstec.

d) a) i b) són correctes.

17- Segons les Regles de Catalogació, indica la forma correcta de la zona de títol en esta obra
bilingüe:
a) A buen fin no hay mal principio ; All’s well that ends well / William Shakespeare

b) A buen fin no hay mal principio = All’s well that ends well / William Shakespeare
c) A buen fin no hay mal principio : All’s well that ends well / William Shakespeare
d) A buen fin no hay mal principio - All’s well that ends well / William Shakespeare

18- El servei de biblioteca pública:
a) S’haurà de prestar obligatòriament en tots aquells municipis amb una població superior a
5.000 habitants, d’acord amb la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 7/1985 de 2
d’abril.

b) S’haurà de prestar obligatòriament en tots aquells municipis amb una població superior a
10.000 habitants, d’acord amb la Llei 10/1986 de 30 de desembre d’Organització
Bibliotecària de la Comunitat Valenciana.

c) S’haurà de prestar obligatòriament en tots aquells municipis amb una població superior a
5.000 habitants, d’acord amb la Llei 10/1986 de 30 de desembre d’Organització
Bibliotecària de la Comunitat Valenciana.

d) S’haurà de prestar obligatòriament en tots aquells municipis amb una població superior a
5.000 habitants, d’acord amb el Decret 119/2005 de 2 de juny del Consell de la Comunitat
Valenciana, pel qual es dicten normes per a la creació de centres de lectura pública
municipal a la Comunitat Valenciana.

19- D’acord amb la Llei, les biblioteques centrals de xarxa urbana municipal:
a) Hauran d’establir un horari setmanal mínim d’obertura al públic de quaranta hores.

b) Hauran de disposar en la plantilla de la corporació, com a mínim, d’una plaça de
facultatiu i de dues places d’auxiliar de biblioteca.

c) Seran obligatòries en poblacions superios a 25.000 habitants.

d) Totes són correctes.

20- La selecció de materials per a formar part de la col·lecció d’una biblioteca municipal:

a) Es farà d’acord amb les pautes marcades anualment pel Consell Assessor de Biblioteques de
la Comunitat Valenciana.

b) Procurarà ajustar-se a les necessitats de la comunitat a la qual serveix, és a dir, als seus
usuaris.

c) Distribuirà els seus recursos al 50 % entre materials en valencià i en castellà, en cadascun
dels diferents suports: llibres, discos, revistes, etc.

d) El 50 % será distribuït segons decissió de cada centre bibliotecari; mentre que l’altre 50 %
serà el dessignatt per una addenda anual als convenis signats per cada ajuntament amb la
Conselleria de Cultura de la Comunitat Valenciana.

21- La dinamització i el marketing en la biblioteca pública:
a) Únicament es durà a terme dins de les instal·lacions de la pròpia biblioteca.

b) Podrà consistir en actuacions fora dels límits físics de la pròpia biblioteca

c) Podrà fer ús dels mitjans de comunicació per a dur a terme programes de Foment de la
Lectura i Dinamització de la Bilioteca.

d) b) i c) són correctes.

22- D’acord amb la Lei 4/2011 , són membres del Consell Assessor de Biblioteques de la Comunitat
Valenciana:
a) Un representant del COBDCV (Col·legi Oficial de Bibliotecatris i Documentalistes de la
Comunitat Valenciana).

b) Un representant de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

c) Un representant del Gremi de Llibreters de la Comunitat Valenciana.

d) b) i c) són correctes.

23- El sistema de gestió bibliotecària Absysnet:
a) L’ha creat la Generalitat Valenciana.

b) L’ha creat una empresa externa a la Generalitat Valenciana.

c) L’han cretat els professionsla bibliotecaris valencians a partir d’un nucli tècnic proposat per
un equip d’informàtics integrat per personal funcionari de la Generalitat Valenciana.

d) L’ha creat el COBDCV.

24- La classificació a una biblioteca municipal serveix per a:
a) Identificar a un autor i relacionar-lo amb una matèria.

b) Organitzar els materials segons el seu contingut informatiu.

c) Confegir un catàleg alfabètic.

d) a) i c) són correctes.

25- Les sigles ISBD signifiquen:
a) International Serial Book Definitory

b) Information Serial Book Description

c) International Standard Book Definitory

d) International Standard Book Description

26- L’objectiu de les regles ISBD és:
a) Dotar d’un número d’identificació definitòria a cada llibre o document que el singularitze i
facilite la seua localització.

b) Donar-li caràcter internacional a la descripció dels documents, facilitant el seu intercanvi i la
interpretació de les dades.

c) Evitar el plagi i altres vulneracions de drets internacionals

d) a) i c) són correctes.

27- D’acord amb la Llei 4/2011 de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana, les
biblioteques centrals de xarxa urbana:
a) Tenen l’obligatorietat d’acomplir amb la normativa específica sobre persones amb
discapacitat així com en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

b) Tenen un termini de dos anys a partir de la promulgació de la llei, per adequar-se a la
normativa específica, sobre persones amb discapacitat, així com en matèria d’accessibilitat i
supresió de barreres arquitectòniques.

c) Tenen l’oblitagotiretat d’acomplir amb la normativa específica sobre supresió de barreres
arquitectòniques, però no en matèria de discapacitat.

d) Tenen l’obligatorietat d’acomplir amb la normativa específica sobre persones amb
discapacitata així com en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques,
sols en aquells municipis la población dels quals supere els 25.000 habitants.

28- Els col·lectius específics de persones, com ara discapacitasts, persones de la tercera edat, etc.:

a) Seran objecte d’atenció especialitzada dins del programa d’activitats de cada centre
bibliotecari.

b) Podran fer ús dels serveis bibliotecaris únicamenmt si venen acompanyats per monitors.

c) Hauran d’assistir a la biblioteca fora de l’horari d’obertura al públic per a no interferir en el
normal funcionament dels serveis

d) a) i c) són correctes.

29- El sistema integrat de gestió de biblioteques Absysnet:
a) És utilitzat per totes les biblioteques valencianes.

b) És utilitzat per totes les biblioteques espanyoles.

c) És utilitzat per totes les biblioteques valencianes que formen part de la xarxa de lectura
pública valenciana.

d) És utilitzat per totes les biblioteques valencianes que formen part de la xarxa de lectura
pública valenciana, excepte aquelles que són de titularitat estatal.

30- El sistema Absysnet:
a) Permet la comunicació usuari a usuari.

b) Permet el seguiment dels préstecs interbibliotecaris entre totes les biblioteques de l’estat
espanyol, sempre que tinguen signat conveni amb les respectives autoritats autonòmiques en
materia bibliotecària.

c) Permet l’autopréstec i l’autodevolució.

d) Permet el seguiment dels préstecs interbibliotecaris entre totes les biblioteques de l’estat
espanyol, encara que no tinguen signat conveni amb les respectives autoritats autonòmiques
en matè-ria bibliotecària.

31- És el mateix un pla de màrqueting bibliotecari que un pla estratègic?
a) No. El pla estratègic és una part del pla de màrqueting, orientat a les accions
estratègiques.
b) Sí. S'utilitza més el terme pla estratègic, però es refereixen al mateix.
c) No. El pla estratègic és més global i pensat a llarg termini.
d) No. El pla estratègic és igual al pla de comunicació.

32- Quina d'aquestes sentències consideres errònia quan parlem de benchmarking?
a) Ha de centrar-se únicament en biblioteques o entitats iguals a la nostra.
b) És la tècnica o procés consistent en l'anàlisi, avaluació i comparació d'altres biblioteques
o entitats.
c) No consisteix en “copiar” sinó en estudiar, analitzar i seleccionar mètodes o serveis que ja
funcionen en altres biblioteques.
d) Pot ser competitiu, intern, funcional o genèric.

33- Un OPAC és:
a) El llistat d’adquisicions.
b) L’accés al catàleg de la biblioteca mitjançant un sistema automatitzat.
c) El llistat de préstec.
d) L’historial de consultes.
34- Quin tipus de materials formarien part de les col·leccions de les biblioteques interculturals? :
a) Enregistraments de so, música i CD i cintes de veu.
b) Productes en CD-ROM, mapes, imatges, jocs i equips d'aprenentatge de llengües, però
únicament en l'alfabet llatí.
c) Periòdics impresos de tot el món però no connexions a premsa digital.
d) Llibres d'autors locals, però no traduccions.

35- Quines funcions desplega la Biblioteca Valenciana?:
a) Ser un centre de recursos per a la investigació sobre temes valencians.

b) Elaborar el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de la Comunitat Valenciana.
c) Gestionar la Biblioteca Valenciana Digital.
d) Totes les anteriors.
36 -Les agències de lectura pública municipals, en compliment de la normativa valenciana, hauran
de disposar d’una superfície d’ús exclusiu bibliotecari mínima de metres quadrats útils:
a) 150
b) 200
c) 250
d) 300

37) Els centres que formen part de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana
han de prestar, almenys, els servicis bàsics següents:
a) Informació bibliogràfica, lectura en sala del seus fons, préstec individual d’obres i accés
a la informació digital.
b) Informació bibliogràfica, lectura en sala del seus fons, préstec individual d’obres i
préstec col·lectiu.
c) Lectura en sala del seus fons, préstec individual d’obres, préstec col·lectiu i préstec
interbibliocari.
d) Lectura en sala del seus fons, préstec individual d’obres, préstec interbibliotecari i còpia
de documents d’acord amb les normes legals establides.

38) Què són les Agències de lectura?
a) Són les biblioteques centrals de xarxa urbana municipal.
b) És la institució que reuneix, gestiona i difon un fons especialitzat de caràcter científic,
tècnic o cultural, atén una comunitat específica d’usuaris i subministra informació detallada
per a l’estudi, la gestió o la investigació en camps concrets del coneixement.
c) És la institució que reuneix, gestiona i difon la documentació d’una àrea del coneixement
determinat que ha sigut adquirida o elaborada per l’organisme o institució a què se
circumscriu.
d) És la institució que té funcions i presta servicis semblants als d’una biblioteca, els
requisits mínims de la qual s’establixen en l’article 26 de la llei 4/2011, de 23 de març, de
la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana.
39-La descripció bibliogràfica segons les Regles de Catalogació està estructurada en:

a) 8 àrees o camps.
b) 5 àrees o camps.
c) 8 punts d’accés.
d) 5 punts d’accés.
40-El catàleg que està ordenat per signatures és el :
a) Catàleg cronològic.
b) Catàleg sistemàtic.
c) Catàleg diccionari.
d) Catàleg topogràfic.
41-En quins principals documents normatius de les biblioteques públiques està present la
justificació de l’ALFIN?
a) En el Manifest IFLA/UNESCO 1994
b) En les Pautes FLA/UNESCO 2001.
c) En el Manifest sobre Internet IFLA/FAIFE 2002.
d) En tots ells.
42-Quin d’aquestos projectes és una possible experiència ALFIN en biblioteques publiques?
a) Taller de formació per a la millora en la cerca d'ocupació.
b) Curs que acoste als nostres usuaris els dispositius de lectura electrònics i les seues
possibilitats.
c) Inclusió en la pàgina web de la biblioteca d'un escriptori Netvibes que facilite als usuaris
la gestió de tràmits administratius.
d) Tots són possibles.
43-Quin és el format de catalogació que utilitzen les últimes versions d’Absysnet en les biblioteques
públiques espanyoles?
a) IBERMARC

b) MARC21
c) UNIMARC
d) RDA
44-Les Directrius de l’IFLA/UNESCO per al desenvolupament de les biblioteques públiques
recomanen que en línies generals:
a) Un 35% de la col·lecció es dedique al fons de la secció infantil.
b) Un 25% de la col·lecció es dedique al fons de la secció infantil.
c) Un 50% de la col·lecció es dedique al fons de la secció infantil.
d) Un 15% de la col·lecció es dedique al fons de la secció infantil.

45- La definició de biblioteca de la UNESCO fa referència a:
a) La institució encarregada de l'emmagatzematge i ordenació sistemàtica d'informacions
diverses.
b) Col·lecció organitzada de tot tipus de materials gràfics i audiovisuals i els corresponents
serveis de personal.
c) Local on es té considerable nombre de llibres ordenats per a la lectura.
d) La institució encarregada de l’emmagatzematge i ordenació topogràfica de documents
diversos.

46- La campanya d'Animació a la Lectura "María Moliner" és un concurs a través del qual es
premia els millors projectes de dinamització lectora desenvolupats en les biblioteques de l’Estat
Espanyol de municipis de menys de 50.000 habitants, i la Vall d'Uixó va obtenir el primer premi
l'any:
a) 2007
b) 2009
c) 2012
d) 2015

47- En la Classificació Decimal Universal, qué tenen en comú el auxiliars de forma i lloc?:

a) Van entre claudàtors.
b) Van entre cometes.
c) Van entre parèntesi.
d) Van entre guionets.

48-El número de la CDU 141:37(460) equival a:
a) Filosofia i política a Espanya.
b) Feminisme i educació a Espanya.
c) Política i filosofía a Europa.
d) Feminisme i política a Espanya.

49-El nou codi de catalogació Resource Description and Access substituïx a:
a) AACR1
b) AACR2
c) AACR3
d) AACR4

50-L’Agència de Lectura Muncipal “Lleonard Mingarro” es va inaugurar l’any:
a) 2002
b) 1992
c) 2012
d) 2006

