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MOTIUS D’EXCLUSIÓ DEL PROCÉS SELECTIU: 

1. Disposar, a fora de la bossa, d’algun aparell electrònic (inclou rellotges 

amb connexió internet). 

2. Sortir de l’aula sense autorització. 

3. 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. 

4. Copiar o deixar-se 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. 

5. Continuar responent preguntes un cop es digui “s’ha acabat el temps!!”. 

6. Manipular la bossa on estan les seves pertinences. 

INSTRUCCIONS DE COMPLIMENTACIÓ 

1. Aquest qüestionari es composa de CINQUANTA preguntes de resposta 

múltiple i SET preguntes addicionals de reserva, que es valoraran cas 

què s’anul·li alguna de les cinquanta anteriors. 

2. Recordi que el temps de realització de la prova és de SEIXANTA MINUTS 

(60’) i un cop aquest s'acabi ja no podran passar al “Full de respostes” 

cap anotació del quadernet. 

3. Totes les preguntes del qüestionari tenen el mateix valor i contenen una 

única resposta correcta. Les respostes errònies descomptaran ¼ part del 

valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran 

puntuació. 

4. Les respostes hauran de ser marcades en el “Full de Respostes” tenint 

en compte aquestes instruccions i les contingudes en el propi “Full de 

Respostes”. 

5. Marqui les respostes en llapis i comprovi sempre que la marca que 

assenyalarà en el “Full de Respostes” correspon al número de pregunta 

del qüestionari. Al “Full de Respostes” no haurà d’anotar cap altre marca 

o senyal diferent de les necessàries per a contestar l’exercici. 

6. En cas d’equivocar-se, haurà d’esborrar perfectament la marca tant del 

full original, com de l’autocopiatiu. 

7. 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. 

8. No separi el full autocopiatiu del Full de respostes”, perquè ja li 

explicarem com fer-ho en finalitzar. 
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Primera Prova 

TEST DE  
CONEIXEMENTS GENERALS 

 

 

1. Els membres del Govern són nomenats per: 

a. El President del Govern. 

b. El Rei. 

c. El Senat. 

d. El Congrés dels Diputats. 

 

2. Qui aprova els Pressupostos Generals de l’Estat? 

a. El Govern. 

b. Les Corts Generals. 

c. El Tribunal de Comptes. 

d. El Rei. 

 

3. D’acord amb la Constitució Espanyola, qui exerceix la funció executiva? 

a. El Congrés. 

b. El Senat. 

c. Les Corts Generals. 

d. El Govern. 

 

4. El Parlament de Catalunya exerceix la potestat: 

a. Legislativa. 

b. Executiva. 

c. Judicial. 

d. Cap de les anteriors. 

 

5. El síndic o síndica de Greuges és elegit/da: 

a. Per sufragi universal, igual, lliure, directe i secret dels majors de 18 anys. 

b. Pels membres del Parlament. 

c. Pel President del Parlament. 

d. Pels membres del Consell de Garanties Estatutàries. 

 

6. D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, quina de les següents 

afirmacions respecte al Cos d’Agents Rurals és FALSA: 

a) Té funcions de policia judicial. 

b) Té funcions de policia administrativa especial. 

c) Els membres d’aquest cos tenen la condició d’agents de l’autoritat. 

d) Té funcions de seguretat i de protecció civil. 

 

7. En quin termini ha de notificar-se la resolució d'un procediment 

administratiu? 

a. 10 dies, a partir de la data en què l'acte hagi estat dictat. 

b. 20 dies, a partir de la data en què l'acte hagi estat dictat. 

c. 15 dies, a partir de la data en què l'acte hagi estat resolt. 

d. 5 dies, a partir de la data en què l'acte hagi estat resolt. 
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8. Segons la Llei de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques (en endavant LPACAP), posarà fi al 

procediment: 

a. La denúncia. 

b. El tràmit d’audiència. 

c. El desistiment. 

d. El període d’informació pública. 

 

9. De conformitat amb la LPACAP, si en un procediment concret 

l’Administració estableix expressament models específics per a la 

presentació de sol·licituds: 

a. Aquests seran d’ús obligatori per als interessats. 

b. Podran utilitzar-se opcionalment. 

c. Es faran servir preferentment si la presentació es fa via telemàtica. 

d. Només es faran servir en cas de presentació via telemàtica. 

 

10. L’Article 72 de la LPACAP estableix que el principi, en virtut del qual, 

en el procediment administratiu, s’acordaran en un sol acte tots els 

tràmits que, per la seva naturalesa, puguin ser impulsats de forma 

simultània i no sigui obligat el seu compliment successiu, es denomina: 

a. Principi d’economia administrativa. 

b. Principi de celeritat administrativa. 

c. Principi de simplificació administrativa. 

d. Principi de centralització administrativa. 

 

11. El municipi és: 

a. L’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’Estat, amb personalitat 

jurídica i capacitat limitada per l’Estat i la província per al compliment dels 

seus fins. 

b. L’entitat local principal de l’organització territorial de l’Estat, amb 

personalitat jurídica i capacitat limitada per l’Estat per al compliment dels 

seus fins. 

c. L’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’Estat, amb personalitat 

jurídica i plena capacitat per al compliment dels seus fins. 

d. L’entitat local principal de l’organització territorial de l’Estat, sense 

personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels seus fins. 

 

12. Segons la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (en endavant 

LRBRL) son elements del municipi: 

a. El territori, la població i la organització. 

b. El territori, les persones, les empreses i les administracions públiques. 

c. El territori i les persones. 

d. El territori, la població i les empreses i les administracions públiques. 
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13. L'alteració del terme municipal realitzada mitjançant Decret signat 

per l'alcalde: 

a. Resultarà possible si s'ha produït la corresponent delegació del Ple cap a 

l’Alcalde/essa. 

b. Resultarà possible en qualsevol cas. 

c. Serà un acord nul de ple dret per haver estat dictat per un òrgan 

incompetent i tractar d'una matèria no subjecta a una delegació. 

d. Ha de ser ratificat pel Ple de la Corporació en la primera sessió que se 

celebra, al tractar-se d'una competència pròpia de dit òrgan. 

 

14. Segons la LRBRL, son serveis que tots els municipis han de prestar: 

a. Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària. 

b. Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus i biblioteca pública. 

c. Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus i instal·lacions esportives 

d’ús públic. 

d. Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus i transport col·lectiu urbà 

de viatgers. 

 

15. El Diari Oficial de l’Ajuntament de Barcelona és: 

a. El Butlletí Municipal de Barcelona. 

b. La Gaseta Municipal de Barcelona. 

c. El Diari Municipal de Barcelona. 

d. Cap de les anteriors. 

 

16. Qui nomena als/a les regidors/es de Districte de l’Ajuntament de 

Barcelona? 

a. Grups Municipals. 

b. Consell Municipal. 

c. Consell de Districte. 

d. Alcalde/essa. 

 

17. La Comissió de Govern la integren: 

a. Alcalde/essa, tinents/es d’alcalde i regidors/es. 

b. Alcalde/essa, tinents/es d’alcalde i presidents/es de les Comissions. 

c. Alcalde/essa, regidors/es i portaveu de cada districte. 

d. Tinents/es d’alcalde/essa, regidors/es i president/a del Consell de Districte. 

 

18. De conformitat amb la Carta Municipal, poden desconcentrar i 

descentralitzar les competències respectives a altres òrgans municipals 

o a regidors/es: 

a. Només l’alcalde/essa. 

b. L’alcalde/essa, la Comissió de Govern i els/les regidors/es. 

c. El Consell Municipal, l’alcalde/essa i la Comissió de Govern. 

d. Només el Consell Municipal i l’alcalde/essa. 
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19. De conformitat amb la Carta Municipal, l’atribució per a organitzar 

l’administració municipal executiva, correspon: 

a. Al Ple. 

b. A la Comissió de Govern. 

c. Al Consell Municipal. 

d. A l’alcalde/essa. 

 

20. Tal i com estableix la Carta Municipal, els Districtes són: 

a. Òrgans territorials per a la desconcentració de la gestió i la descentralització 

de la participació ciutadana. 

b. Òrgans administratius de proximitat per a la descentralització de la gestió 

primària. 

c. Òrgans territorials per a la descentralització de la gestió i la desconcentració 

de la participació ciutadana. 

d. Òrgans administratius de proximitat i de descentralització de la participació 

ciutadana. 

 

21. El pla INFOCAT és un pla de tipus: 

a. Pla territorial. 

b. Pla especial. 

c. Pla d’Autoprotecció. 

d. Pla de protecció civil municipal. 

 

22. En un pla d’emergència municipal, el Cos de Bombers de 

l’Ajuntament de Barcelona forma part de: 

a. El Grup d’Intervenció. 

b. El Grup Logístic Tècnic. 

c. És el Director del Pla. 

d. El Grup d’Ordre. 

 

23. Qui presideix la Comissió Municipal de Protecció Civil de 

l’Ajuntament de Barcelona? 

a. El/La Director/a de Protecció Civil. 

b. El/La Director/a de la DGPEIS. 

c. El/La Conseller/a d’Interior. 

d. L’Alcalde/essa. 

 

24. Quines divisions integren la Direcció del Servei de Prevenció, 

Extinció d’Incendis i Salvament (en endavant SPEIS) a l’Ajuntament de 

Barcelona? 

a. La Divisió de Protecció Civil i Prevenció, la Divisió d’Operacions i la Divisió de 

Recolzament Tècnic. 

b. La Divisió de Prevenció i Normativa, la Divisió d’Operacions i la Divisió de 

Recolzament Tècnic. 

c. La Divisió de Protecció Civil i Prevenció, la Divisió d’Operacions i la Divisió de 

Planificació. 

d. La Divisió de Protecció Civil i Prevenció, la Divisió d’Operacions i la Divisió de 

Grups Especials. 
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25. Quines unitats integren la Divisió d’Operacions del SPEIS de 

l’Ajuntament de Barcelona? 

a. La Unitat de Grups Operatius Especials i la Unitat Operativa de 

Desenvolupament. 

b. La Unitat Operativa de Desenvolupament i la Unitat Operativa Territorial. 

c. La Unitat de la Sala de Gestió d’Emergències, la Unitat Operativa de 

Desenvolupament i la Unitat de Grups Operatius Especial. 

d. La Unitat de Procediments Operatius i la Unitat Operativa Territorial. 

 

26. Quina tasca de l’àmbit de la gestió és realitzada per la categoria de 

sergent/a del SPEIS de l’Ajuntament de Barcelona? 

a. Cap de Parc. 

b. Cap de Sortida. 

c. Cap de Dia. 

d. Cap de Torn. 

 

27. Segons el Pla Director SPEIS 2014-2025 de l’Ajuntament de 

Barcelona, qui exerceix la funció d’intervenció de Cap de Dia? 

a. Els/Les caps de Divisió i caps d’Unitat. 

b. El/La cap de Guàrdia. 

c. Els/Les oficials SPEIS. 

d. Els/Les caps de Torn. 

 

28. Segons el Pla Director SPEIS 2014-2025 de l’Ajuntament de 

Barcelona, què és el Model Barcelona? 

a. És un model de flota de vehicles de dimensions reduïdes adaptats a la 

realitat del casc urbà de Barcelona. 

b. És un model de gestió integral de l’emergència que integra els diversos 

serveis de l’Ajuntament sota un comandament únic. 

c. És un model de gestió d’emergències que integra la plataforma 080 amb el 

112. 

d. És un model de resposta mínima pels incendis d’una determinada 

envergadura, que garanteixi la màxima eficiència en la intervenció. 

 

29. De quins parcs de bombers disposa el terme municipal de Barcelona? 

a. Eixample, Montjuïc, Zona Franca, Llevant, Sant Andreu, Vall d’Hebron i 

Vallvidrera (només a l’estiu). 

b. Eixample, Montjuïc, Port, Poble Nou, Sant Andreu, Vall d’Hebron i Vallvidrera 

(només a l’estiu). 

c. Eixample, Port, Zona Franca, Llevant, Trinitat, Vall d’Hebron i Vallvidrera 

(només a l’estiu). 

d. Central, Drassanes, Zona Franca, Poble Nou, Sant Andreu, Vall d’Hebron i 

Vallvidrera (només a l’estiu). 
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30. D’acord amb la lectura del padró municipal d’habitants a 1 de gener 

de 2018, respecte a la població estrangera resident a Barcelona, la 

nacionalitat estrangera que més va créixer al 2017 va ser del país: 

a. Perú. 

b. Rússia. 

c. Anglaterra. 

d. Itàlia. 

 

31. Considerant la lectura del padró municipal d’habitants a data 1 de 

gener de 2018, el nom més comú entre les dones empadronades a la 

ciutat de Barcelona a partir de 2010 és: 

a. Martina. 

b. Laia. 

c. Júlia. 

d. Lola. 

 

32. L’informe que avalua el posicionament de la ciutat davant els reptes 

que s'hi donen per a promoure l'activitat econòmica i l'ocupació i que té 

per objectiu comparar la ciutat de Barcelona amb les principals ciutats 

europees i del món, el publica: 

a. L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). 

b. Barcelona Activa. 

c. L’Observatori de Barcelona. 

d. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

 

33. Un funcionari de carrera que ha obtingut destí en una altra 

Administració Pública diferent a la seva, mitjançant un procediment de 

provisió de llocs de treball, en quina situació administrativa serà 

declarat en la seva administració d’origen: 

a. En excedència per interès particular. 

b. En serveis especials. 

c. En excedència per incompatibilitat. 

d. En serveis en altres Administracions Públiques. 

 

34. En el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en 

endavant TRLEBEP), com es defineix la carrera professional horitzontal? 

a. Com la progressió de grau, categoria, esglaó d’accés o altres conceptes 

anàlegs, sense necessitat de canvi de lloc de treball. 

b. Com l'ascens de l'estructura de llocs de treball mitjançant els procediments 

de provisió de llocs. 

c. Com l'ascens des d'un cos o escala d'un subgrup, o grup de classificació 

professional en el supòsit que aquest no tingui un subgrup, a un altre de 

superior. 

d. Com la progressió de grau, subgrau, escala en la estructura de llocs de 

treball pels procediments de provisió de llocs. 
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35. Segons l’article 97 del TRLEBEP, en quin termini prescriuen les 

sancions imposades? 

a. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als dos anys. 

b. Les sancions imposades per faltes greus prescriuran a l’any. 

c. Les sancions imposades per faltes lleus prescriuran als sis mesos. 

d. Les sancions imposades per faltes greus prescriuran als dos anys. 

 

36. En cas de falta greu, quina de les següents sancions NO es podrà 

imposar: 

a. La reducció de la durada de les vacances. 

b. La destitució del càrrec de comandament. 

c. El trasllat de lloc de treball dins la mateixa localitat. 

d. La suspensió de funcions per més de quinze dies i fins a un any. 

 

37. Quin dels següents principis NO és aplicable en l’exercici de la 

potestat disciplinària: 

a. Principi de legalitat i tipicitat de les faltes i sancions. 

b. Principi de proporcionalitat. 

c. Principi de publicitat. 

d. Principi de presumpció d’innocència. 

 

38. L’autoritat o funcionari/ària públic que, tot i saber-ne la injustícia, 

dictés una resolució arbitrària en un assumpte administratiu comet un 

delicte de: 

a. Tràfic d’influències. 

b. Suborn. 

c. Usurpació de funcions públiques. 

d. Prevaricació. 

 

39. La legislació vigent sobre incompatibilitats garanteix que els qui 

presten serveis en el sector públic no desenvolupin activitats: 

a. Que puguin comprometre la independència en les tasques que tenen 

encomanades. 

b. Privades. 

c. Públiques. 

d. Que els puguin suposar uns ingressos econòmics incompatibles amb la 

condició d'empleat públic. 
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40. Quina de les següents activitats és incompatible per un/a 

treballador/a públic/a: 

a. Activitats de participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a 

l’ingrés en les Administracions Públiques. 

b. Activitats de participació del personal docent en exàmens, proves o 

avaluacions diferents de les que habitualment corresponguin, en la forma 

reglamentàriament prevista. 

c. Activitats privades respecte d’assumptes en què intervingui o hagi 

intervingut els dos darrers anys o en els quals hagi d’intervenir per raó del 

lloc públic. 

d. Activitats de participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol 

mitjà de comunicació social. 

 

41. En relació al procediment per declarar la compatibilitat, quina de les 

següents afirmacions és FALSA: 

a. El personal que vulgui exercir una altra activitat o un lloc de treball al sector 

públic o privat, ha de sol·licitar-ho prèviament. 

b. La autorització o denegació de compatibilitat per a un segon lloc de treball o 

activitat del sector públic correspon a l’Alcalde/essa de la Corporació Local. 

c. Si s’exerceix més d’un càrrec o activitat pública, cal sol·licitar la 

compatibilitat de l’activitat en relació a tots els llocs declarats compatibles. 

d. El reconeixement de compatibilitat no pot modificar ni la jornada ni l’horari 

de treball de la persona interessada i queda sense efecte si es produeix una 

modificació o canvi de lloc de treball. 

 

42. La protecció dels/de les treballadors/es en matèria de seguretat i 

salut a la feina ha de ser garantida per: 

a. L'empresari/ària. 

b. El/la treballador/a. 

c. La mútua d’accidents de treball. 

d. El servei de prevenció. 

 

43. Quin dels següents no és un dret recollit a la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (en endavant LPRL)  com a 

dret a la protecció dels treballadors front els riscos laborals? 

a. Una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut a la feina. 

b. Rebre informació sobre els riscos existents, les mesures i les activitats de 

protecció aplicables, i les mesures d'emergència adoptades. 

c. Una indemnització per exposar-se als riscos. 

d. Paralització de l’activitat en cas de risc greu i imminent. 

 

44. L'objecte de la LPRL és: 

a. Multar els/les infractors/es en la gestió de la salut laboral. 

b. Millorar les condicions econòmiques dels/de les treballadors/es. 

c. Vetllar per l’ús inadequat dels equips i mitjans de protecció. 

d. Promoure la seguretat i la salut dels/de les treballadors/es. 
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45. Quan s'ha d'utilitzar els Equips de Protecció Individual? 

a. Només quan ho indiqui el/la comandament directe. 

b. Quan ho determini l'empresari/ària i sempre que estigui previst en el 

conveni Col·lectiu. 

c. Quan els riscos laborals no es puguin evitar o no puguin limitar-se 

suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva. 

d. Quan el treballador/a ho consideri procedent en funció de la tasca 

encomanada, al seu únic judici. 

 

46. La distribució no uniforme d’homes i dones en un sector d’activitat 

professional s’anomena: 

a. Bretxa salarial. 

b. Desigualtat laboral. 

c. Segregació vertical. 

d. Segregació horitzontal. 

 

47. La Comissió Tècnica d’Igualtat encarregada d’impulsar el II Pla 

d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2015-2019 de 

l’Ajuntament de Barcelona està formada per: 

a. 20% administració i 80% sindicats. 

b. 50% administració i 50% sindicats. 

c. 60% administració i 40% sindicats. 

d. 100% administració. 

 

48. Quina d’aquestes accions no forma part del II Pla d’Igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones 2015-2019 de l’Ajuntament de 

Barcelona?: 

a. Estipular el salari que rep el personal de l’Ajuntament. 

b. Recollir la informació i fer una valoració anual sobre la situació de la plantilla 

segregada per sexe. 

c. Dissenyar i executar un Pla de comunicació del II Pla d’Igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones 2015-2019 de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

d. Incloure accions formatives sobre igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes en el Pla de formació i desenvolupament de l’Ajuntament. 

 

49. En el marc del II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 

2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona, la segregació vertical suposa: 

a. Que les dones es concentren en llocs de treball de responsabilitat més baixa 

i els càrrecs directius són ocupats majoritàriament per homes. 

b. Que la majoria de les dones es concentren amb règims laborals més 

precaris, és a dir, amb relacions de funcionariat interí o de pràctiques, quan 

el percentatge d’homes funcionaris de carrera és més elevat. 

c. Que les dones de la plantilla de l’Ajuntament tenen una antiguitat com a 

funcionàries de carrera o laboral fixes menor que la dels homes de la 

plantilla. 

d. Que hi ha ocupacions més feminitzades i ocupacions molt masculinitzades, i 

que les masculinitzades suposen un major percentatge en l’Ajuntament de 

Barcelona. 
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50. Quina de les següents NO és una funció de la Comissió Tècnica 

d’Igualtat del II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2015-

2019 de l’Ajuntament de Barcelona: 

a. Emetre informe sobre el procés d’elaboració dels plans d’Igualtat. 

b. Revisar el diagnòstic quantitatiu, és a dir, analitzar les dades estadístiques 

desagregades per sexe de l’Ajuntament de Barcelona i els organismes 

municipals adscrits a l’Acord de condicions de treball. 

c. Fer l’avaluació de riscos laborals de les dones de l’Ajuntament de Barcelona. 

d. Participar en el diagnòstic qualitatiu, és a dir, aportar la informació 

qualitativa. 

 

 

 

 

PREGUNTES DE RESERVA 

 

 

1. La competència en matèria de protecció civil a l’Ajuntament de 

Barcelona correspon a: 

a. L’Alcalde o Alcaldessa. 

b. La Comissió de Protecció Civil Municipal. 

c. La Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 

d. Cap de les anteriors. 

 

2. La responsabilitat de les tasques pròpies de protecció civil a 

l’Ajuntament de Barcelona recau en: 

a. La Guàrdia Urbana. 

b. La Direcció de Prevenció. 

c. El Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament. 

d. La Gerència de Recursos Humans i Organització.. 

 

3. Es considera una falta disciplinària molt greu: 

a. L'incompliment injustificat de la jornada i l'horari de treball que, acumulat, 

suposi un mínim de deu hores per mes natural. 

b. Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa 

justificada. 

c. L’incompliment de la obligació d’atendre els serveis essencials en cas de 

vaga. 

d. La negligència en la conservació dels locals. 

 

4. La Sindicatura de Comptes, depèn orgànicament del: 

a. Tribunal de Comptes. 

b. Síndic de Greuges. 

c. Parlament. 

d. Consell de Garanties Estatutàries. 
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5. Els membres del Tribunal Constitucional són designats per períodes de: 

a. 4 anys. 

b. 8 anys. 

c. 9 anys. 

d. 3 anys. 

 

6. Indica quin dels següents NO és un òrgan executiu del II Pla d’Igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones 2015-2019 de l’Ajuntament de 

Barcelona: 

a. La Gerència de Recursos Humans i Organització. 

b. La Comissió Paritària de Seguiment del II Pla d’Igualtat. 

c. La Comissió de Seguretat i Salut. 

d. La Comissió Tècnica d’Igualtat. 

 

7. És un objectiu del II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 

2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona: 

a. Atendre les necessitats de les ciutadanes. 

b. Fomentar l’augment de dones interines. 

c. Analitzar les causes de la bretxa salarial per raó de gènere. 

d. Totes les anteriors. 

 


