TEST DE CONEIXEMENTS
DEL TEMARI GENERAL
BOMBER/A ACCÉS DEL SPEIS.
ANY 2019

PROCEDIMENT PER EMPLENAR EL FULL DE RESPOSTES
Llegiu atentament
Identificació de l’exercici:
Utilitzeu llapis, preferentment del número 2, i ompliu en el full de respostes les dades següents:





On posa Convocatòria heu de posar: 80 BOMBER/A ACCÉS SPEIS.
On posa Nom Prova: Test temari general.
On posa Data: 23 de novembre de 2019.
On posa PROVA: cal indicar un dels quatre àmbits professionals objecte d’avaluació en la
5ª prova del procés selectiu: prova pràctica, d’acord amb la numeració següent:
Escrigui i marqui el nº1 si tria l’àmbit professional: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL.
Escrigui i marqui el nº2 si tria l’àmbit professional: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.
Escrigui i marqui el nº3 si tria l’àmbit professional: MECÀNICA.
Escrigui i marqui el nº4 si tria l’àmbit professional: SANITARI.
D’acord amb les bases de la convocatòria, cada persona aspirant serà avaluada en la cinquena
prova sobre l'opció marcada en aquest full de respostes del primer exercici de la primera prova,
sense que sigui permès cap canvi d'opció amb posterioritat.

 On posa DNI: heu d'escriure el vostre DNI en números. Si algú té un número de menys de 8
xifres, la primera xifra haurà de ser 0.
IMPORTANT! Per tal d’evitar errades en la seva identificació, cal que posi en el seu full de
respostes el mateix número d’identitat amb el que s’ha identificat en el moment d’entrar a l’aula.
Completar bé aquest apartat és fonamental ja que aquesta serà l’única dada que permetrà
identificar-los.
Un cop escrit el número, ara, sota de cada número heu d'omplir a cada columna la casella
corresponent tal i com s’indica en aquest exemple:

En aquest EXEMPLE, el primer número és un “4”, per tant, s’hauria de baixar i marcar la casella on
posa “4”. El segon és un “3”, s’hauria de baixar i marcar la casella on posa “3” . I així s’hauria de fer
amb la resta de columnes. Casella per casella.
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Motius d’exclusió:
 DISPOSAR D’ALGUN APARELL ELECTRÒNIC FORA DE LA BOSSA (INCLOSOS
RELLOTGES TIPUS SMARTWATCH QUE PERMETIN LA COMUNICACIÓ
O ÚS
D'APLICACIONS).
 SORTIR DE L’AULA SENSE AUTORITZACIÓ.
 PARLAR AMB ALGÚ QUE NO SIGUI DE L’ORGANITZACIÓ. Si algú de vostès té algun
dubte, haurà d’aixecar la mà i les persones de l’organització ens aproparem a resoldre’l.
 COPIAR O DEIXAR COPIAR. Mirar el full de respostes o quadernet d’una altra persona
aspirant o ensenyar els propis perquè els puguin mirar seran motius d’exclusió per les dues
persones que participin en el fet.
 COMENÇAR A RESPONDRE PREGUNTES ABANS DE LA INDICACIÓ O CONTINUAR
RESPONENT PREGUNTES UN COP S’ACABI EL TEMPS.
 MANIPULAR LA BOSSA ON ESTAN LES SEVES PERTINENCES.
IMPORTANT! S’informa que, a les persones aspirants que contravinguin una o diverses de les
anteriors normes, se’ls marcarà el seu examen i es posarà el fet en coneixement del Tribunal de
Selecció per tal de procedir a la seva exclusió del procés.
Realització de l’exercici:
Les respostes hauran de ser marcades en el “Full de Respostes”.
Vagi amb compte a l’hora de marcar les caselles ja que l’única forma correcta de fer-ho és la
que es dibuixa al full de respostes.
Marqui les respostes en llapis i comprovi sempre que la marca que assenyala en el “Full de
Respostes” correspon al número de pregunta del qüestionari.
Al “Full de Respostes” no s'haurà d’anotar cap altre marca o senyal diferent de les necessàries per
a contestar l’exercici.
En cas d’equivocar-se, esborri perfectament la marca tant del full original, com del full
autocopiatiu.
En el supòsit en què hi haguessin dues o més marques en la resposta d’una pregunta, o no es
pugui identificar clarament quina és l’opció escollida per la persona aspirant, es considerarà la
resposta com si fos en blanc.
No separi el full autocopiatiu del full de respostes, li explicarem com fer-ho en finalitzar.
NO DONI LA VOLTA A AQUEST FULL mentre no ho indiqui la persona
Responsable de l’Aula, estigui atent a les seves instruccions.
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TEST DE CONEIXEMENTS DEL TEMARI GENERAL

1.

A més de la llengua oficial de l’Estat espanyol, són oficials també les altres llengües
espanyoles?
A. No, tenen la consideració de dialectes.
B. Sí, a tot el territori espanyol.
C. Sí, als respectius territoris històrics i d’acord amb els seus Estatuts.
D. Sí, a les respectives Comunitats Autònomes.

2.

Segons la Constitució Espanyola, el Defensor del Poble és:
A. Defensor de l’actuació del Govern davant la ciutadania.
B. Alt Comissionat de les Corts Generals.
C. Alt Comissionat del Congrés dels Diputats.
D. Defensor de l’interès públic davant el Poder Judicial.

3.

Les persones estrangeres tenen dret al sufragi actiu i passiu en les eleccions
municipals?
A. Sí, sempre que tinguin a l'Estat espanyol la seva residència legal.
B. No tenen dret.
C. Tenen dret al sufragi actiu però no al passiu.
D. Sí, quan amb criteris de reciprocitat amb el país d'origen fos establert per tractat o llei.

4.

Segons la Constitució Espanyola resten exclosos de l'extradició:
A. Els actes de terrorisme.
B. Els delictes econòmics.
C. Els delictes polítics.
D. Els delictes contra la propietat.

5.

D’acord amb la Constitució Espanyola, la federació de Comunitats Autònomes:
A. Serà aprovada pel Congrés de Diputats amb una majoria de tres cinquenes parts.
B. Serà aprovada pel Congrés de Diputats i el Senat amb majoria qualificada.
C. En cap cas s’admetrà la federació de Comunitats Autònomes.
D. Està regulada per una llei orgànica.
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6.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix en l’àmbit de les famílies, d’acord amb els
requisits establerts per la Llei, el dret a rebre prestacions socials i ajudes públiques per
atendre les càrregues familiars a:
A.
B.
C.
D.

7.

Totes les persones.
Els catalans.
Els ciutadans de Catalunya.
Els nascuts a Catalunya.

D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya quina de les següents opcions de
resposta és INCORRECTA respecte a les escoles de titularitat pública?
A. L’ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries.
B. L’ensenyament no serà laic.
C. Les mares i els pares tenen garantit el dret que els assisteix perquè els seus fills i filles rebin
la formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves conviccions.
D. El català ha d’utilitzar-se normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en
l’ensenyament no universitari.

8.

D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, tenen dret a accedir a una renda
garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna:
A.
B.
C.
D.

9.

Els/les ancians/es.
Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa.
Els/les immigrants.
Tots/es els/les ciutadans/es de Catalunya.

L’Ajuntament, segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, està format:
A.
B.
C.
D.

Per l’Alcalde o Alcaldessa, els/les Regidors/es i els/les delegats/des municipals.
Per l’Alcalde o Alcaldessa i els/les Regidors/es.
Per l’Alcalde o Alcaldessa.
Per tots/es els/les Regidors/es electes.

10. Respecte la publicació dels actes administratius és FALS que:
A. Els actes administratius han de ser objecte de publicació només quan així ho estableixin les
normes reguladores de cada procediment.
B. Es poden publicar de manera conjunta els aspectes coincidents d’actes que continguin
elements comuns.
C. Els actes administratius han de ser objecte de publicació quan ho aconsellin raons d’interès
públic apreciades per l’òrgan competent.
D. La publicació dels actes s’ha de fer al diari oficial que correspongui, segons quina sigui
l’Administració de la qual procedeixi l’acte a notificar.
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11. S’exceptua l’obligació de dictar una resolució expressa en el cas de:
A.
B.
C.
D.

Renúncia.
Pacte o conveni.
Desistiment de la sol·licitud.
Prescripció.

12. En relació a la resolució del recurs, quina d’aquestes afirmacions NO és correcta?
A. Ha d’estimar en tot o en part les pretensions que s’hi formulen.
B. Ha de ser congruent amb les peticions formulades pel recurrent.
C. Pot agreujar la situació inicial del recurrent.
D. Pot declarar la no admissió del mateix.

13. Segons la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
passat el termini de tres mesos des de la interposició del recurs extraordinari de revisió
sense que s’hagi dictat i notificat la resolució, aquest s’entendrà:
A.
B.
C.
D.

Desestimat, excepte el possible recurs de reposició.
Desestimat, quedant expedita la via jurisdiccional contenciós – administrativa.
Estimat per silenci administratiu.
Estimat parcialment per silenci administratiu.

14. D’entre les competències (atribucions) que la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local atorga, la que NO és pròpia de l’Alcalde/essa és:
A.
B.
C.
D.

Dirigir el govern i l’administració municipal.
L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball.
Exercir la capdavantia de la Policia Municipal.
Desenvolupar la capdavantia superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament.

15. Els ajuntaments estan formats per una sèrie d’òrgans necessaris i que existeixen en tots
els consistoris. Quin dels següents òrgans NO es considera obligatori?
A. Alcalde/essa.
B. Tinents/es d’alcalde.
C. Ple.
D. Junta de Govern.
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16. La Llei 57/2003, de modernització del govern local, que modifica la Llei de Bases de
Règim Local, ha introduït un règim d’organització específic pels municipis de gran
població. Són considerats com a tal:
A. Els municipis que siguin capitals de província, amb una població superior a 175.000
habitants.
B. Els municipis de població superior a 200.000 habitants.
C. Els municipis, que no siguin capitals de província, ni capitals autonòmiques, ni seus de les
institucions autonòmiques.
D. Els municipis amb població superior als 65.000 habitants, que presentin circumstàncies
econòmiques, socials, històriques o culturals especials.

17. Quina de les següents afirmacions NO és correcta, segons el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC)?
A. Les competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinin. Aquestes
competències s’exerceixen en règim d’autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals.
B. La Generalitat pot delegar competències en els ens locals i atribuir-los la gestió ordinària
dels serveis propis de l’Administració de la Generalitat.
C. Els ens locals supramunicipals poden delegar competències en els ens d’àmbit territorial
superior, en els termes establerts per aquesta Llei.
D. Les competències municipals poden ésser exercides per les comarques i per les entitats
metropolitanes en els supòsits i amb els requisits establerts per les lleis.
18. D’acord amb la Carta Municipal de Barcelona, per exercir la iniciativa ciutadana per a
proposar a l’Ajuntament l’aprovació d’una disposició municipal de caràcter general cal:
A. Un nombre que representi més del 3% dels empadronats més grans de 16 anys en 3
districtes, com a mínim, de la ciutat.
B. Un nombre mínim d’un 1% dels empadronats més grans de 18 anys.
C. Un nombre mínim d’un 3% dels empadronats més grans de 16 anys.
D. Un nombre que representi més del 1% dels empadronats més grans de 18 anys en 3
districtes, com a mínim, de la ciutat.
19. A l’Ajuntament de Barcelona, la funció d’aprovar inicialment el Pla general d’actuació
municipal, el Programa d’actuació, el Pla d’inversions i el Programa financer correspon
a:
A.
B.
C.
D.

Les Comissions del Consell Municipal.
L’alcalde o alcaldessa.
La Comissió de Govern.
El Consell Municipal.

20. D’acord amb la Carta Municipal de Barcelona, exercir accions judicials contra membres
de la corporació és una de les atribucions:
A. De l’alcalde o l’alcaldessa.
B. De la Comissió de Govern.
C. Del Consell Municipal.
D. Dels/de les regidors/es de districte.
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21. Segons la Carta Municipal de Barcelona, quin dels següents àmbits NO es consideren
àrees d’actuació en matèria de cultura?
A. La creació i la gestió dels museus de titularitat municipal.
B. La creació i la gestió de biblioteques i arxius municipals.
C. La creació i la gestió de teatres, auditoris musicals i qualsevol altre tipus d’equipament
cultural municipal.
D. La creació i la gestió d’equipaments esportius i camps de futbol i espais a l’aire lliure per a la
pràctica d’altres esports.
22. El govern del municipi de Barcelona correspon, en els termes de la Carta Municipal, als
òrgans següents:
A. El Consell Municipal, l’alcalde/ssa, la Comissió de Govern, els/les presidents/es i els/les
regidors/es de districte, i els consells de districte.
B. El Ple, l’alcalde/ssa, els/les regidors/es, i la Junta de Portaveus.
C. El Consell Municipal, l’alcalde/ssa, els/les regidors/es, i la Junta de Govern.
D. El Ple, l’alcalde/ssa, els/les tinents/es d’alcalde, els/les regidors/es, i la Junta de Govern.
23. La gestió directa dels serveis i les activitats municipals a l’Ajuntament de Barcelona es
podrà efectuar mitjançant:
A. Gestió interessada, concert o societat d’economia mixta.
B. Organismes autònoms, entitats de dret públic, i societats mercantils amb capital íntegrament
o majoritàriament aportat per l’Ajuntament.
C. Concert, concessió o societat d’economia mixta.
D. Organismes autònoms, entitats de dret privat i societats mercantils amb capital públic o
privat.

24. La principal autoritat de Protecció Civil en un municipi és:
A. El/la Conseller/a d’Interior.
B. El/la Cap del Servei Territorial de Protecció Civil.
C. L’alcalde/essa.
D. El/la Delegat/da del Govern.
25. El pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT) és un pla de tipus:
A. Pla territorial.
B. Pla especial.
C. Pla d’Autoprotecció.
D. Pla de protecció civil municipal.
26. En un pla d’emergència, el Cos de Mossos d’Esquadra forma part de:
A. Grup d’Intervenció.
B. Grup Logístic.
C. És el Director del Pla.
D. Grup d’Ordre.
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27. Quin és el pla de protecció civil autonòmic que contempla la resposta davant les
emergències de qualsevol tipus de risc amb caràcter general?
A.
B.
C.
D.

Pla territorial de Protecció civil de Catalunya (PROCICAT).
Pla Director del SPEIS.
Pla de Protecció Civil Municipal.
Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT).

28. Qui presideix la Comissió Municipal de Protecció Civil?
A.
B.
C.
D.

El/la President/a del Consell Comarcal.
El/la President/a de la Generalitat.
El/la Gerent municipal.
L’alcalde/essa.

29. El Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona
consta actualment de la següent estructura orgànica principal:
A.
B.
C.
D.

Divisió de Protecció Civil i Prevenció, Divisió d’Operacions, Divisió de Planificació.
Divisió d’Operacions, Divisió de Planejament, Divisió de Prevenció, Divisió de Sala Central.
Divisió d’Operacions, Divisió de Planejament, Servei de Prevenció, Divisió de Sala Central.
Divisió de Normativa, Divisió d’Operacions, Divisió de Planificació i Projectes.

30. L’SPEIS Barcelona disposa dels següents equipaments al territori:
A. Sis (6) parcs amb cobertura 365 dies/any i un parc amb cobertura estival, tots de
bombers/es professionals.
B. Sis (6) parcs de bombers/es professionals amb cobertura 365 dies/any, i un parc de
bombers/es voluntaris durant el període d’estiu.
C. Set (7) parcs de bombers/es professionals amb cobertura 365 dies/any.
D. Set (7) parcs de bombers/es amb cobertura 365 dies/any, un dels quals amb bombers/es
voluntaris/àries, i la resta professionals.
31. Segons el Pla Director SPEIS 2014-2025, les categories incloses dins de l’Escala bàsica
de l’estructura del Servei, són:
A.
B.
C.
D.

Bomber/a.
Bomber/a d’accés i bomber/a de primera.
Bomber/a i caporal/a.
Bomber/a, bomber/a de primera i caporal/a.
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32. Pel que fa a la Unitat de Normativa de l’SPEIS Barcelona, quina de les següents
afirmacions és CERTA?
A. És l’òrgan d’interpretació de normativa de protecció contra incendis de totes les activitats
desenvolupades en el terme municipal de Barcelona.
B. Està enquadrada dins de la Divisió de Planificació i Normativa.
C. Desenvolupa l’adaptació de les normes ISO relatives al vestuari, equips de protecció
individual i eines catalogades pel Servei.
D. Està enquadrada en la Divisió de Protecció Civil i Prevenció.
33. La Divisió d’Operacions de l’SPEIS Barcelona està formada per:
A.
B.
C.
D.

La Unitat Operativa Territorial i la Unitat Operativa de Desenvolupament.
La Unitat Operativa Territorial i la Unitat Operativa de Procediments.
La Unitat de Procediments i la Unitat d’Extinció i Rescat.
La Unitat d’Extinció, la Unitat de Salvaments i la Unitat d’Assistències tècniques.

34. Quin Districte de Barcelona concentra el número més alt d’habitants de la ciutat?
A.
B.
C.
D.

L’Eixample.
L’Hospitalet de Llobregat.
Ciutat Vella.
Sarrià-Sant Gervasi.

35. En què consisteix la mesura de govern “Omplim de vida els carrers. La implantació de
les Superilles”?
A. Homogeneïtzar la ciutat de Barcelona, estenent la trama de l’Eixample de Cerdà als
diferents barris de Barcelona, incorporant també els avantatges d’accessibilitat, salubritat i
mobilitat característics d’aquesta.
B. Afavorir la mobilitat en cotxe per la ciutat, i l’ocupació comercial de l’espai públic.
C. Implementar unes àrees, de mida superior a l’illa ideada per Cerdà, on s’intensifiqui l’ús de
l’espai públic, es millori la dotació del verd, i es racionalitzi l’espai dedicat al trànsit.
D. Totes les anteriors són correctes.
36. Quin important esdeveniment es realitza a finals de setembre a Barcelona cada any?
A. La Cursa de Bombers de Barcelona, tot i que per raons de força major alguns anys s’ha
hagut de desplaçar aquesta data.
B. Les Festes de La Mercè, entorn al 24 de setembre.
C. La nit dels Museus, un dia durant el qual els Museus i principals Monuments de Barcelona
són gratuïts, i romanen oberts gran part de la nit.
D. 48 Open House, on la major part del patrimoni arquitectònic de Barcelona realitza un cap de
setmana gratuït de portes obertes.
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37. On es troba l’espai museístic Espai Bombers, Parc de la Prevenció de Barcelona?
A. Al carrer Lleida 30, on es trobava l’antiga caserna de Bombers del Poble-Sec.
B. Al carrer de Coll i Alentorn 5, adjacent al Parc de Bombers de la Vall d’Hebron.
C. Al carrer de Provença 176, adjacent al antic Parc de Bombers de l’Eixample (enderrocat el
2010).
D. A l’Avinguda de les Drassanes 1, adjacent al Museu Marítim de Barcelona.
38. Segons el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant TREBEP), és
falta molt greu:
A. Les agressions verbals o físiques entre empleats en hores de servei.
B. Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d'horaris.
C. Les faltes de respecte o consideració envers els ciutadans.
D. L’adopció d’acords manifestament il·legals que causen un perjudici greu a l’administració o
als ciutadans.

39. És un dret individual de l’empleat públic exercit col·lectivament:
A. La llibertat sindical.
B. La lliure associació professional.
C. Rebre protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
D. La llibertat d’expressió dins dels límits de l’ordenament jurídic.
40. D’acord amb el TREBEP, quina de les següents afirmacions és CERTA respecte a la
determinació de les condicions de treball del personal directiu?
A. Les acorda la Gerència de cada àmbit.
B. Les acorda la Gerència municipal al principi de cada mandat.
C. No té la consideració de matèria objecte de negociació col·lectiva.
D. Té la mateixa consideració que qualsevol altre personal i cal incloure-la en la negociació
col·lectiva.

PREGUNTES DE RESERVA

41. Segons la Constitució Espanyola l'adopció de mesures de conflicte col·lectiu en l'àmbit
laboral és un dret:
A. Que es reconeix només als treballadors afiliats als sindicats legalment fundats.
B. Que poden exercir només els empresaris davant una vaga.
C. Que es reconeix als treballadors i als empresaris.
D. Que es reconeix només als treballadors.
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42. Quina de les següents afirmacions és CERTA respecte als límits territorials de la
província, segons l’article 141 de la Constitució Espanyola?
A. L’alteració dels límits provincials és competència de les Comunitats Autònomes.
B. Els límits provincials poden ser modificats per acord entre les Subdelegacions del Govern
a les províncies afectades, publicat als butlletins oficials.
C. Qualsevol alteració dels límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals
per mitjà d’una llei orgànica.
D. Els límits provincials poden ser modificats amb l’aprovació del Govern per mitjà d’un
decret.
43. Quin succés es va viure a Barcelona (entre d’altres ciutats del món) el passat 27 de
setembre de 2019?
A. La denúncia del sexisme i la desigualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.
B. La Marxa Mundial pel Clima, per reclamar la reducció de les emissions de diòxid de
carboni i l’ús d’energies renovables.
C. La manifestació del PRIDE BCN, en reivindicació dels drets del col·lectiu LGTBI.
D. La Marxa en Defensa dels Drets Humans i en contra de la tortura.
44. El Projecte 22@ de Barcelona es desenvolupa a:
A.
B.
C.
D.

Al Districte de Sant Martí.
Als Barris del Poblenou, el Clot i el Fort Pienc.
A la Zona Franca i la Marina.
A les antigues àrees industrials del Municipi de Barcelona.

45. D’acord amb el TREBEP, la provisió de llocs de treball i mobilitat per al personal laboral
es farà:
A. De conformitat amb l’establert als convenis col•lectius que siguin d’aplicació i en el seu
defecte pel sistema de provisió de llocs de treball i mobilitat del personal funcionari de
carrera.
B. De conformitat amb l’establert als convenis col•lectius que siguin d’aplicació i en el seu
defecte, només pel sistema de concurs.
C. De conformitat amb l’establert als convenis col•lectius que siguin d’aplicació i en el seu
defecte pel sistema de provisió de llocs de treball i mobilitat del personal eventual.
D. De conformitat amb l’establert als convenis col•lectius que siguin d’aplicació i en el seu
defecte pel sistema d’oposició i de lliure designació amb convocatòria ordinària.
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