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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: TS en ARXIVÍSTICA 
- On posa Nom Prova: Test de coneixements del temari específic 

- On posa Data: 9 de novembre de 2019 
- On posa Prova: no cal marcar res  
- 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. 
 
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.  
 
 
IMPORTANT! Completar bé aquest apartat és fonamental ja que aquesta serà l’única dada que 

permetrà identificar-los. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

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, perquè ja 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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1.- Per preparar les propostes que s’haurien de decidir al Consell de Cent es va 

crear, l’any 1325, una assemblea més  reduïda. Com s’anomenava?  

A. Taula. 

B. Consolat. 

C. Trentenari. 

D. Corts. 

 

2.- Com a conseqüència del Decret de Nova Planta i a partir de 1718, s’imposa el 

nou Ajuntament borbònic integrat per: 

A. Cent consellers elegits entre els estaments dels principals grups socials i renovat 

per sorteig, sota la supervisió de la Reial Audiència. 

B. Setze regidors de mandat temporal, nomenats directament pel rei entre els seus 

homes de confiança i renovats cada sis anys. 

C. Trenta-dos regidors (Trentenari) de mandat permanent elegit entre el patriciat 

urbà, sota la presidència d’un alcalde delegat.  

D. Vint-i-quatre regidors de mandat perpetu elegits entre la noblesa, sota la 

presidència d’un corregidor o alcalde major. 

 

3.- Durant el mandat de l’alcalde Josep Mª  de Nadal i Vilardaga (1896-1897) va 

aprovar-se el Reial Decret d’Agregació dels Municipis del Pla de Barcelona (20 

d’abril de 1897). Els pobles que es van agregar al municipi de Barcelona van ser: 

A. Gràcia, Les Corts, Sants, Sant Andreu de Palomar, Sant Martí de Provençals i 
Sant Gervasi de Cassoles. 

B. Gràcia, Les Corts, Sarrià, Sants, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de 
Provençals. 

C. Gràcia, Les Corts, Sarrià, Sants, Horta, Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de 
Provençals. 

D. Gràcia, Sants, Sant Gervasi de Cassoles, Sant Andreu de Palomar, Vallvidrera i 
Sant Martí de Provençals. 
 

4.- Quin dels requisits següents, NO han de complir els arxius als efectes de la 
pertinença al Sistema d’Arxius de Catalunya?:  

A. Aplicar el sistema de gestió de la documentació que correspongui als fons que 
apleguen. 

B. Disposar del personal tècnic i qualificat suficient en nombre per a cobrir les 
necessitats de l’arxiu. 

C. Disposar de les instal·lacions i un horari d’obertura al públic que hi permetin 
l’accés.  

D. Disposar d’un sistema de seguretat i consulta controlada als fons documentals. 
 

5.- Les funcions pròpies de l’arxiu històric de l’Administració de l’Estat relatives 
a la conservació i la reproducció dels documents, la descripció dels fons 
documentals o programes de difusió i gestió cultural del patrimoni, les exerceix 
en l’àmbit perifèric de l’Estat:  

A. Els arxius històrics de les diputacions provincials. 
B. Els arxius de les delegacions civils del Govern. 
C. Els arxius històrics de les comunitats autònomes. 
D. Els arxius històrics provincials. 
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6.- Quina de les funcions següents en relació a la protecció del patrimoni 
documental correspon exercir als centres del Sistema Municipal d’Arxius?  

A. Afavorir la salvaguarda de les col·leccions de naturalesa pública generades en el 
terme municipal promovent la signatura de convenis amb els seus titulars.  

B. Col·laborar amb altres administracions públiques en la salvaguarda del patrimoni 
documental del municipi.  

C. Vetllar per la protecció del patrimoni documental i bibliogràfic generat per 
persones, entitats o institucions privades vinculades a la ciutat de Barcelona.  

D. Fer participar els ciutadans en la preservació i l’avaluació del patrimoni 
documental del municipi. 

 
7.- Quin òrgan de l’Ajuntament de Barcelona formula les directrius per a la gestió 
dels documents electrònics, d’acord amb el marc legal? 

A. La Comissió d’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. 
B. La Direcció Executiva del Sistema Municipal d’Arxius. 
C. La Gerència  de l’Institut Municipal d’Informàtica. 
D. La Direcció d’Administració Electrònica. 

 
8.- Si un investigador sol·licita informació sobre on consultar els fons i les 

col·leccions sobre del Diari de Barcelona. A quin centre d’arxiu s’hauria 

d’adreçar? 

A. A l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i a l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona.  

B. A l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
C. A l’Arxiu Municipal del Districte de  Ciutat Vella  i a l’Arxiu Fotogràfic de 

Barcelona. 
D. A cap perquè aquest fons no va ingressar a l’Arxiu Municipal de Barcelona. 

 
9.- Si un investigador/a sol·licita informació sobre on consultar la documentació 
dels Jocs Olímpics del 92. A quin arxiu/s s’hauria d’adreçar?: 

A. A l’Arxiu Central de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

B. A l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i a l’Arxiu Fotogràfic de 

Barcelona. 

C. Als Arxius Municipals de Districte de Sant Martí, de Sants-Montjuic i Horta i 

Guinardó. 

D. A cap perquè aquest fons no va ingressar a l’Arxiu Municipal de Barcelona.  

 

10.- Una sèrie essencial per a les investigacions genealògiques de persones 
nascudes a Barcelona és el  Registre Civil Municipal.  Indica a quin Arxiu es 
poden consultar les partides de naixements, defuncions i casaments anteriors a 
l’any 1880: 

A. Arxiu del Registre Civil de Barcelona. 

B. Arxiu del Ministeri de Justícia. 

C. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 

D. Arxiu del Govern Civil de Barcelona.  
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11.- D’acord amb la Llei 10/2001 d’arxius i gestió de documents, els arxius 
municipals compleixen la característica següent: 

A. Aproven el Mapa d’arxius de Catalunya en el seu àmbit municipal, 
supramunicipal i comarcal. 

B. Estan integrats als arxius de la Generalitat de Catalunya com a representants de 
l’àmbit local i de les entitats ciutadanes. 

C. Coordinen el Sistema d’Arxius de Catalunya, subsidiàriament al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya.  

D. Poden acollir, si l’ajuntament ho acorda amb el titular respectiu, documentació 
d’interès històric o cultural d’altres persones físiques o jurídiques relacionades 
amb el municipi. 

 
12.- A quin dels protocols o directrius de l’Arxiu Municipal de Barcelona es fa 
referència a la digitalització substitutiva dels documents? 

A. Protocol de digitalització segura 

B. Directriu tècnica sobre la digitalització no certificada de documents administratius 
incorporats a expedients electrònics 

C. Protocol de digitalització del Sistema Municipal d’Arxius 

D. Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Digitalització de Documents  

13.- D’acord amb el Reglament del Sistema Municipal d’Arxius, es consideren 
òrgans d’aquest sistema: 

A. La Direcció del Sistema Municipal d’Arxius, el Comitè  de Direcció i la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental. 

B. La Direcció del Sistema Municipal d’Arxius, el Comitè  de Direcció i el arxius de 
Districte 

C. La Direcció del Sistema Municipal d’Arxius, el Comitè de Direcció i la Comissió 
d’Avaluació i Accés de la Documentació Municipal.  

D. La Direcció del Sistema Municipal d’Arxius, L’Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona i l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 
 

14.- En el pla estratègic d’un servei d’arxiu, quin concepte identifica els principis 
ètics i morals que són subjacents a l’activitat organitzativa? 

A. La visió. 
B. Els valors. 
C. La missió. 
D. L’anàlisi DAFO. 

 
15.- Quina informació ha de fer pública l’Administració pública en aplicació del 
principi de transparència? 

A. Totes les consultes d’accés a expedients dels centres d’arxiu. 
B. Els expedients de sancions d’infraccions administratives i penals. 
C. Els contractes, els convenis i els béns del personal directiu dels ens públics. 
D. La informació geogràfica i geològica. 

 
16.- Quin és el termini per a resoldre una sol·licitud d’informació pública d’acord 
amb la Llei de transparència? 

A. Tres mesos. 
B. Un mes. 
C. 15 dies naturals. 
D. 30 dies hàbils. 

 



 

4 
 

17.- Quan queda sense efecte l’exclusió d’accés a un document amb dades 
personals que afecten l’honor d’una persona? 

A. Als 25 anys de la data de la mort de la persona. 
B. Als 30 anys de la data del document, si  no es coneix la data de la seva mort. 
C. Als 50 anys de la data del document,  encara que estigui viva la persona. 
D. Als 50 anys de la data de la mort de la persona. 

 
18.- En quin cas una sol·licitud d’accés a informació pública pot ser inadmesa a 
tràmit? 

A. La informació s’està elaborant i s’ha de fer pública dins del termini de 3 mesos 
d’acord amb la llei de transparència. 

B. La sol·licitud no està motivada. 
C. La sol·licitud s’ha formulat en termes imprecisos o massa genèrics. 
D. La sol·licitud no conté el número d’expedient concret al que es vol accedir. 

 
19.- Quina de les característiques següents defineix la documentació d'arxiu i la 
diferencia de la resta de documents? 

A. Homogeneïtat temàtica. 
B. Antiguitat. 
C. Diversitat de suports òptics. 
D. Interdependència i autenticitat. 

  
20.- Quin element cal tenir en compte en l’actualització d’un quadre de 
classificació? 

A. Les revisions dels  dictàmens de conservació i accés. 
B. Els canvis dels òrgans responsables de les funcions i documents. 
C. Els canvis en la normativa nova referent a qualsevol assumpte. 
D. Els canvis en les metadades associades als expedients. 

 
21.- El Quadre de Classificació dels fons documentals dels pobles agregats de 
Barcelona té una estructura:  

A. Per matèries.  
B. Per ordre alfabètic. 
C. Funcional. 
D. Orgànica. 

 
22.- Segons el Manual del Quadre d’Organització de Fons del Sistema Municipal 
d’Arxius, on es situaria el fons del Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern? 

A. Fons Institucionals. 

B. Fons Municipals. 

C. Fons Privats. 

D. Fons propi. 

 
23.- El quadre de classificació uniforme de documents de l’Ajuntament de 
Barcelona organitza: 

A. Els documents generats per l'Ajuntament de Barcelona des del primer terç del 
segle XIX. 

B. Els documents generats per l'Ajuntament de Barcelona des del darrer terç del 
segle XIX.  

C. Tots els fons custodiats a Arxiu Municipal de Barcelona. 
D. Els documents dels pobles agregats. 
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24.- Per identificar un expedient, a la coberta es recomana informar d’unes dades 
mínimes. Quina de les opcions següents es corresponen a algunes d’aquestes 
dades? 

A. Codi de classificació, número d’expedient,  ubicació, responsable de la unitat. 
B. Codi de classificació, número d’expedient, unitat administrativa, assumpte, dates 

extremes. 
C. Codi de classificació, unitat administrativa, dates extremes, codi eliminació. 
D. Codi de classificació, cap de la unitat, assumpte, dates extremes, codi eliminació. 

 
25.- Quina d’aquestes afirmacions és certa en relació als expedients 

electrònics?: 

A. Un mateix document pot formar part d’expedients electrònics diferents.  
B. En els expedients electrònics cal fer un índex parcial cada cop que s’incorpora 

un document.  
C. Els documents que formen part dels expedients electrònics no cal que vagin 

signats. 
D. Un document que forma part d’un expedient  no pot formar part d’un altre 

expedient electrònic. 
 

26.- Quines tipologies documentals de les exposades a continuació són 
documents  de resolució: 

A. Plec de clàusules, contracte, plica. 
B. Citació, requeriment, notificació. 
C. Carta de pagament, fulls de nòmines, justificant. 
D. Decret, laude, dictamen. 

 
27.- En quins principis es basa la política de gestió documental de l’Ajuntament 
de Barcelona? 

A. Neutralitat tecnològica, seguretat i jerarquia. 
B. Seguretat, proporcionalitat i jerarquia. 
C. Eficàcia, seguretat i jerarquia. 
D. Eficàcia, confidencialitat i accessibilitat. 

 
28.- Quin d’aquests instrument es considera complementari en un sistema de 
gestió documental? 

A. El calendari d’eliminació. 
B. El quadre de classificació. 
C. El quadre de seguretat. 
D. El calendari de conservació. 

 
29.- Quan s’implanta la norma ISO 15489: 2016, cal tenir en compte que es 
refereix a la gestió documental com:   

A. El sistema d’informació que analitza la qualitat dels serveis d’un arxiu. 
B. El sistema d’anàlisi d’un fons documental. 
C. El sistema d’auditoria que promou la transparència documental. 
D. El sistema d’informació que captura, gestiona i proporciona accés als documents 

al llarg del temps. 
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30.- Quins són els instruments que conformen el sistema Administració Integral 
de Documents i d’Arxius de l’Ajuntament de Barcelona? 

A. El quadre d’organització de fons, el quadre de classificació uniforme, el mètode 
de descripció i el calendari de conservació i accés. 

B. El quadre d’organització de fons, el quadre de classificació uniforme, el mètode 
de descripció i el calendari de conservació i seguretat. 

C. El quadre d’organització de fons, el quadre de classificació, el mètode de 
descripció i el calendari d’accés. 

D. El quadre d’organització de fons, els quadres de classificació, el mètode de 
descripció i el calendari de conservació i accés. 
 

31.- En quina normativa s’estableixen els principis i els instruments quant a la 
gestió de la documentació electrònica de l’Ajuntament de Barcelona? 

A. Política de gestió documental.  
B. Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
C. Reglament del Sistema Municipal.  
D. Model de gestió de documents electrònics. 

 
32.- Quines característiques ha de tenir l’arxiu electrònic d’una administració 
pública? 

A. Només es podran arxivar els documents en format PDF i les seves metadades. 
B. Haurà de ser únic i garantirà la identificació d’usuaris. 
C. Ha de permetre que la ciutadania accedeixi a tots els documents arxivats. 
D. Els documents es conservaran sempre en el seu format originari. 

33.- Quines normes tècniques d’interoperabilitat desenvolupen aspectes de 
l’Esquena Nacional d’Interoperabilitat? 

A. Norma document  electrònic; norma política gestió de documents electrònics i 
norma de política de seguretat. 

B. Norma de digitalització de documents,  norma d’expedient electrònic i norma de 
document electrònic. 

C. Norma de  Esquema de classificació, norma de política de seguretat i norma de 
captura de documents. 

D. Norma d’expedient electrònic, norma de digitalització de documents  i norma de 
política de accés. 
 

34.- D’acord amb l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat, quines mesures 
adoptaran les administracions locals per tal de garantir la interoperabilitat en 
relació a la conservació dels documents al llarg del seu cicle de vida? 

A. La digitalització del documents de conservació permanent en suport analògic. 
B. La inclusió del número de registre dels documents. 
C. La identificació única i inequívoca de cada document. 
D. La inclusió com a metadada de l’adreça electrònica de les unitat administratives. 

 
35.- D'acord amb la Norma internacional general de descripció arxivística 
ISAD(G), la informació relativa a l'avaluació, tria i eliminació de documents, en 
quina àrea d'informació es farà constar? 

A. Àrea de contingut i estructura. 
B. Àrea d'identificació. 
C. Àrea d'avaluació i accés. 
D. Àrea d'accés i ús. 
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36.- D’acord amb el Mètode de descripció del sistema AIDA, quins dels camps 
següents son camps obligatoris en la descripció d’una unitat documental 
composta? 

A. Data inicial i nom del productor 
B. Modalitat d’ingrés i tipus específic de document 
C. Data final i autor del document 
D. Signatura topogràfica i nombre d’exemplars 

  
37.- La Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) estableix els 
nivells següents de descripció: 

A. Fons, secció, subsecció, grup de sèries, sèrie, subsèrie, unitat documental 
composta, unitat documental simple i unitat d'instal·lació. 

B. Fons, subfons, agrupació documental, sèrie, subsèrie, unitat documental 
composta, unitat documental simple. 

C. Fons, secció, sèrie, subsèrie, unitat documental composta, unitat documenta 
simple. 

D. Fons, subfons, grup de sèries, sèrie, subsèrie, unitat documental composta, 
unitat documental simple. 

 

38.- La guia és un instrument de descripció que aporta informació relativa a:  

A. La institució productora de la documentació, el centre de custòdia i els fons. 
B. L’estructura d’organització dels fons i de les sèries documentals. 
C. El centre de custòdia, els seus fons i les taules auxiliars. 
D. Els diferents fons que custodia el centre d’arxiu i els sistemes d’informació. 

 
39.- Segons la política d’ingressos extraordinaris de documentació del Sistema 

Municipal d’Arxius de l’Ajuntament de Barcelona, quin és el criteri fonamental 

que determina el centre d’arxiu receptor? 

A. La cronologia dels fons o documents. 
B. La tipologia dels fons o documents i el seu abast territorial. 
C. El suport dels fons o documents. 
D. L’espai lliure dels dipòsits. 

 
40.- La vinculació entre els conceptes que formen part d'un tesaurus reflecteix 
relacions de: 

A. Equivalència, jerarquia i associació. 
B. Equivalència i ordre alfabètic. 
C. Jerarquia i equivalència idiomàtica. 
D. Equivalència, jerarquia i ordre alfabètic. 
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41.- Quins documents custodia l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona? 

A. La documentació produïda i rebuda pels òrgans centrals de govern i 
l’administració de la ciutat de Barcelona des del primer terç del segle XX fins a 
l'actualitat. 

B. La documentació de l’Administració municipal a partir del primer terç del segle 
XIX. També ingressa els documents dels òrgans de l'Administració centralitzada i 
de la descentralitzada funcionalment, i qualsevol altre fons documental 
institucional del mateix període. 

C. La documentació generada o rebuda per l’Administració municipal des de la 
creació del règim municipal barceloní fins al primer terç del segle XIX, i qualsevol 
altre fons documental d’interès per a la història de la ciutat.  

D. La documentació administrativa procedent dels òrgans centrals i territorials de 
l’administració municipal, un cop transcorregut el període de custòdia als arxius 
centrals. També ingressa qualsevol altre fons institucional i privat de qualsevol 
període del municipi. 

 

42.- Quines de les afirmacions següents es corresponen amb les funcions de 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona?  

A. Ingressa, gestiona, custodia i difon la documentació generada o rebuda per 
l’Administració municipal des de la creació del règim municipal barceloní fins al 
primer terç del segle XVIII, i qualsevol altre fons documental d’interès per a la 
història de la ciutat. 

B. Ingressa, gestiona, custodia i difon la documentació generada o rebuda per 
l’Administració municipal des de la creació del règim municipal barceloní fins al 
primer terç del segle XIX, i qualsevol altre fons d’interès per a la història de la 
ciutat. A més, també, s’ocupa de col·leccions sonores, bibliogràfiques, 
cartogràfiques, hemerogràfiques i iconogràfiques d’interès per a la recerca i la 
història de Barcelona. 

C. Ingressa, gestiona, custodia i difon la documentació municipal generada o 
rebuda per l’administració municipal des de la creació del règim municipal 
barceloní fins al primer terç del segle XX. A més, també, s’ocupa de col·leccions  
hemerogràfiques i bibliogràfiques d’interès per a la recerca i la història de 
Barcelona. 

D. Ingressa, gestiona, custodia i difon la documentació municipal generada o 
rebuda per l’administració municipal des de mitjans del segle XI fins al primer 
terç del segle XIX. A més, també, s’ocupa de col·leccions  sonores, 
cartogràfiques, hemerogràfiques i bibliogràfiques d’interès per a la recerca i la 
història de Barcelona. 
 

43.- A quin centre del Sistema Municipal d’Arxius de Barcelona es conserva el ric 
fons de l’editorial López que s’utilitzava per il·lustrar les seves publicacions?  

A. Arxiu Municipal del Districte de Gràcia. 
B. Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 
C. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. 
D. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 
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44.- En el conjunt dels centres del Sistema Municipal d’Arxius de l’Ajuntament de 
Barcelona, quina és una de les funcions principals dels Arxius Municipals de 
Districte? 

A. Impulsar i coordinar l’aplicació del sistema de gestió documental a l'administració 
del Districte. 

B. Col·laborar amb el síndic/a de greuges de l’Ajuntament en l’atenció i proposta de 
resolució de les queixes o denúncies presentades per particulars en matèria 
d’accés als documents.  

C. Donar les directrius tècniques i assessorar els projectes d’obres i contractació 
dels béns i serveis d’incidència directa en el seu àmbit funcional. 

D. Actuar com a centre de referència de l’Administració municipal en relació amb el 
tractament de les imatges que s’hagi de dur a terme. 

 
45.- Quina funció té la Comissió d’Avaluació i Accés a la Documentació 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona? 

A. Resoldre les denegacions d’accés a la documentació municipal. 
B. Establir els terminis d’eliminació de la documentació municipal. 
C. Assessorar a la Comissió de garantia del dret d’accés (GAIP). 
D. Aprovar el calendari de conservació i el quadre de classificació de la 

documentació municipal. 
 

46.- A quins documents és obligatori d’aplicar l’avaluació documental? 
A. Als expedients de contractació localitzats i als seus esborranys. 
B. A tots els documents privats. 
C. Als documents públics de les administracions locals. 
D. A les publicacions periòdiques. 

 
47.- Quin és el termini de conservació dels documents comptables de 
l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb el seu valor legal? 

A. 4 anys comptats a  partir de la seva remissió a l’òrgan de control extern. 
B. 6 anys comptats a partir de la seva remissió a l’òrgan de control extern. 
C. 7 anys a partir de la seva remissió a la Sindicatura de Comptes. 
D. 6 mesos a partir de la seva remissió a la Sindicatura de Comptes. 

 
48.- Quina informació ha d’incloure obligatòriament una proposta d’avaluació 
d’una sèrie documental? 

A. Funció administrativa,  títol de la sèrie i data de creació de la unitat productora. 
B. Documents de l’expedient, període de  vigència del valor legal i marc legal. 
C. Funció administrativa, valor administratiu i nivell de descripció. 
D. Títol de la sèrie, unitat productora i vigència del valor informatiu. 

 
49.- Quines metadades mínimes són obligatòries en un document electrònic? 

A. Identificador del document, tipus documental i data de signatura. 
B. Identificador del document, tipus documental i interessat. 
C. Identificador del document, tipus documental i origen. 
D. Identificador del document, interessat i origen. 

 
50.- En quin moment s’ha de classificar un expedient electrònic? 

A. En el moment de la creació de l’expedient. 
B. En el moment de que es genera l’índex de l’expedient. 
C. En el moment de ser transferit a l’arxiu. 
D. En el moment en que s’assigna l’identificador únic a l’expedient. 
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51.- Quins dels elements següents defugen la presència i l’actuació devastadora 
dels tèrmits a un dipòsit d’arxiu? 

A. La llum i l’aire fresc. 
B. L’aïllament i la llum indirecta. 
C. L’aïllament lumínic i l’aire filtrat. 
D. Les baixes temperatures i els armaris compactes. 

 
52.- Per a una correcta preservació dels dipòsits documentals, quina de les 
propostes següents proporciona els paràmetres indispensables? 

A. La instal·lació d'un bon aire condicionat i el control de seguretat dels usuaris. 
B. El control de plagues i d’incendis. 
C. L'aïllament dels dipòsits documentals i la instal·lació d'un sistema de 

climatització. 
D. Alarma anti-intrusió i incendis. 

 
53.- Quin d’aquests paràmetres de condicions ambientals és més  apropiat per a 
la conservació de documents de paper en un dipòsit documental?  

A. Temperatura i humitat estables, no superiors als 20 graus i 50%. 
B. Temperatura inferior als 18 graus i humitat del 50%. 
C. Instal·lacions de deshumidificació en funcionament 24 hores. 
D. Humitat inferior al 40% i temperatura de 20 graus. 

 
 
54.- Amb la finalitat  de conservar la documentació de manera adequada per 
garantir-ne la seva integritat i perdurabilitat, quina de les mesures següents 
garanteixen la preservació del patrimoni documental? 

A. Fer controls biològics anuals per part d’una empresa. 
B. Prioritzar els sistemes d’extinció d’incendis per aigua. 
C. Control climàtic de la humitat dels dipòsits entre 15-30%. 
D. Evitar l'abús de manipulació de volums o documentació concreta, primant 

solucions de reproducció. 
 
55.- Hi ha patologies que per la seva degradació massiva en els suports 
tradicionals, demanen una intervenció d’urgència. En quina de les 
circumstàncies següents  haurem d’actuar urgentment? 

A. Inundacions. 
B. Degradacions per l’ús i manipulació dels documents. 
C. Contaminació ambiental. 
D. Ratolins. 

 
56.- En el cas d’un sinistre o desastre a un arxiu, el pla d’emergència serveix per 
preveure: 

A. Les actuacions subsidiàries a fer en cas d’incendi. 
B. Els riscos ambientals dels edificis i dipòsits d’arxiu. 
C. Els riscos que poden posar en perill la integritat física del patrimoni documental. 
D. Les actuacions en cas de catàstrofes naturals. 

 
57.- Quina és l’eina bàsica per a la comunicació dels fons de l’arxiu al ciutadà 
que s’acosta a l’arxiu a fer una consulta? 

A. Els índexs.  
B. Els instruments de descripció. 
C. Les guies de col·leccions. 
D. Els inventaris sumaris. 
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58.- El camp suport, en el mètode de Descripció del Sistema AIDA, en quins 
formats és requerit? 

A. Documents fotogràfics i audiovisuals. 
B. Documents fotogràfics, audiovisuals i visuals. 
C. Documents sonors. 
D. Documents fotogràfics, documents audiovisuals, documents sonors, documents 

visuals. 
 
59.- Quines instal·lacions específiques cal disposar per a la bona conservació 
d’un fons fotogràfic en un arxiu? 

A. Una càmera específica amb una temperatura inferior als 10 graus. 
B. Un dipòsit equipat amb prestatgeries i mobiliari específic. 
C. Una càmera de conservació amb un control d’humitat específic, inferior al 40%. 
D. Un dipòsit especial amb prestatgeries metàl·liques aïllants i deshumificadors. 

 
60.- Si a un centre d’arxiu es custodien auques, gravats i ex-libris, aleshores es 
considera que aquests documents constitueixen: 

A. Un fons gràfic. 
B. Un fons cartogràfic. 
C. Un fons bibliogràfic. 
D. Un fons textual. 

 
61.- Quin és un dels factors intrínsecs de degradació dels fons gràfics? 

A. La llum. 
B. La contaminació. 
C. La ventilació. 
D. La naturalesa dels materials. 

 
62.- En un fons oral, la tècnica amb la que recuperem l’experiència dels 
informants sobre un tema determinat en un lloc i temps concret és: 

A. L’entrevista. 
B. L’observació. 
C. La transcripció. 
D. L’enquesta. 

 
63.- Quins processos  inclouen el tractament dels documents electrònics? 

A. Classificació i anonimització de documents. 
B. Captura i encriptació dels documents amb dades personals. 
C. Captura, registre i descripció. 
D. Accés i anonimització de documents. 

 

64.- Quin és l’element bàsic en la definició de document electrònic? 
A. La preservació en format PDF/A 
B. Les metadades associades. 
C. La classificació funcional. 
D. La data de la firma electrònica. 
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65.- Si un ciutadà demana de consultar un portolà, a quin document de gran 
format fa referència? 

A. A un mapa. 
B. A un cartell. 
C. A un plànol. 
D. A una postal. 

 
66.- En la digitalització de documents, quin dels criteris tècnics següents no 
afecten directament a la qualitat de la imatge obtinguda? 

A. Resolució i format de fitxer. 
B. Velocitat de transferència. 
C. Nombre de bits per píxel. 
D. Sistema de compressió. 

  
67.- D'acord amb el Protocol de digitalització retrospectiva de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona, quina informació haurà de constar en la indexació dels fitxers 
obtinguts de la digitalització d'un expedient? 

A. Codi de classificació i número de pàgines de l'expedient. 
B. Codi de centre d'arxiu, codi de classificació i número d'expedient. 
C. Nom de la sèrie documental i acrònim del centre d'arxiu. 
D. Nom del fons i extensió del fitxer. 

  
68.- D'acord amb el Protocol de digitalització retrospectiva de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona, quins formats de preservació i difusió web es faran servir en la 
digitalització d'un mapa? 

A. Format de preservació: TIFF; Format de difusió: JPEG 
B. Format de preservació: JPEG; Format de difusió: PDF 
C. Format de preservació: TIFF; Format de difusió: GIF 
D. Format de preservació TIFF; Format de difusió: WAV 

 
69.- Quan es confecciona una guia d’un arxiu per tal de donar a conèixer els 
seus serveis i els fons documentals, quina de les informacions següents hauria 
d’incloure?  

A. Dades de l’arxiu (adreça, horaris, serveis, etc.) i quadre d’organització de fons.  
B. Dades de l’arxiu (adreça, horaris, serveis, etc.) i inventari detallat de la 

documentació de cada fons. 
C. Condicions d’accés de les series documentals i dates extremes dels fons. 
D. Quadre d’organització de fons i calendari de conservació. 

 

70.- Quines són les activitats fonamentals de difusió que s’esmenten a la Carta 
de Serveis de l’Arxiu Municipal de Barcelona per donar a conèixer el patrimoni 
documental i la història de Barcelona:  

A. Itineraris històrics i representacions teatrals 
B. Concerts i recitals poètics 
C. Projeccions cinematogràfiques, excursions a indrets històrics  
D. Visites guiades, tallers, exposicions, conferències, cursos i jornades 
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71.-Els arxius fan una funció educativa. Atenent a  aquesta funció, quina de les 
afirmacions següents seria certa?  

A. Els arxius formen part de la infraestructura educativa. 
B. Els arxius fomenten el sentiment de pertinença i d’identitat de la ciutadania. 
C. Els arxius ajuden a conviure i afavoreixen la interculturalitat. 
D. Els arxius estimulen la curiositat de les persones. 

 
72.- Quina utilitat té l’estudi de públic d’un centre d’arxiu?  

A. Definir estratègies, programar actuacions segons els col·lectius, millorar la 
comunicació. 

B. Recollir informació dels nostres usuaris per la promoció d’activitats de l’arxiu. 
C. Realitzar activitats de difusió segons els gustos de la majoria d’usuaris. 
D. Completar la informació dels indicadors de l’Arxiu. 

 
73.- Quins són els aspectes claus que defineixen una estratègia de màrqueting 
als arxius?  

A. Definició de la política de comunicació i publicitat. 
B. La promoció i la difusió. 
C. Selecció del mercat,  dels objectius i dels mitjans. 
D. La venda dels arxius com a productes culturals. 

 
74.- Els programes d’estudi universitaris d’arxivística preveuen unes àrees que 
apleguen les assignatures, entre les quals algunes s’han considerat com a 
ciències complementàries. Quines de les opcions següents rebrien aquesta 
consideració? 

A. Història de les institucions, dret civil, mercantil, penal i processal. 
B. Dret administratiu, teoria i sistemes d’organització. 
C. Història dels arxius i l’arxivística. 
D. Paleografia, diplomàtica i llatí documental. 

75.- Quin és el sistema d'ingrés que NO correspondria amb un fons personal o 
familiar? 

A. Comodat. 
B. Transferència. 
C. Donació. 
D. Llegat. 

  
76.- Les principals característiques dels fons d’empresa són : 

A. El tipus de documents que contenen i els seus usos dins de l’empresa. 
B. L’estructura empresarial, la normativa que regula les empreses, i la singularitat 

de cada empresa. 
C. La dimensió de l’empresa  i la seva estructura. 
D. El tipus d’arxius i la seva participació com a actiu de l’empresa aportant valor 

afegit. 
 

77.- El paradigma de l’arxivística en la societat de la informació s’ha d’adaptar 
per respondre a les transformacions del present i futur, en quin dels sentits 
següents?  

A. Els dipòsits documentals han d’esdevenir repositoris digitals.  
B. Les metodologies i les estratègies.  
C. Els instruments i els fonaments principals.  
D. Els professionals han d’evolucionar cap un perfil de documentalista. 
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78.- Quina de les tecnologies següents NO seria d'aplicació en una portal 
d'arxius si el que volem és compartir descripcions arxivístiques, vincular les 
descripcions amb fonts externes i realitzar cerques entrellaçades? 

A. Linked open data. 
B. Ontologies OWL. 
C. Esquemes XML. 
D. OAIS (Open Archival Information System). 

  
79.- La responsable d'un centre d'arxiu decideix posar al web a l'abast del públic 
un fons fotogràfic de centenars de fotografies sense catalogar per tal que la 
comunitat d'usuaris pugui col·laborar en la descripció. Com s'anomena aquesta 
pràctica? 

A. Crowdsourcing. 
B. Machine learning. 
C. Crowdfunding 
D. Memòria col·lectiva. 

 

80.- D’acord amb l’article 16 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, el 
pla de prevenció de riscos laborals sempre ha d’incloure: 

A. Tota la normativa aplicable a l’empresa.  
B. L’estructura organitzativa, i els recursos necessaris per a realitzar l’activitat 

preventiva 
C. Mai el pla de formació, que haurà d’anar a banda. 
D. Les partides pressupostàries de les diferents àrees de l’empresa. 
 

 

 

PREGUNTES DE RESERVA 

 

81.- En el procés d’implantació del sistema AIDA les responsabilitats es 
reparteixen de forma equitativa entre diferents òrgans; quina de les opcions 
següents és la correcta: 

A. Tots els òrgans i unitats al servei de l’Administració municipal han de promoure 
la implantació i coordinació els treballs d’implantació i els arxivers/res en 
verificaran l’aplicació efectiva. 

B. Els arxivers/res facilitaran la implantació i els òrgans i unitats al servei de 
l’Administració municipal promouran finançar la implantació i verificar-ne els 
resultats. 

C. Els òrgans i unitats al servei de l’Administració municipal han de facilitar la 
implantació i els arxivers/res coordinaran, promouran i assessoraran els treballs 
d’implantació i en verificaran l’aplicació efectiva. 

D. Els arxivers/res planificaran, aplicaran i inspeccionaran els treballs d’implantació i 
els òrgans i unitats al servei de l’Administració municipal facilitaran el personal 
per fer l’anàlisi i l’aplicació efectiva dels criteris. 
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82.- Quina d’aquestes tipologies documentals  no  es generada per òrgans de 

l’administració municipal: 

A. Acord del Plenari. 
B. Testament. 
C. Notificació. 
D. Conveni. 

 
83.- En quina normativa es regula la utilització dels mitjans electrònics en l’àmbit 
de l’Ajuntament de Barcelona per facilitar el procediment administratiu 
electrònic? 

A. Política de gestió documental. 
B. Llei 30/2015 de procediment administratiu comú. 
C. Ordenança reguladora de l’administració electrònica. 
D. Carta municipal de Barcelona. 

 
84.- Quina norma internacional té com a objectiu el control dels productors en 
un sistema d'informació arxivística? 

A. ISDIAH. 
B. EAD. 
C. ISDF. 
D. ISAAR(CPF). 

 
85.-Segons la Instrucció de transferència de documentació del Sistema 

Municipal d’Arxius, quina d’aquestes afirmacions és certa? 

A. La transferència de documentació històrica és el traspàs jurídic de la custòdia 
dels expedients i documents de les diferents unitats administratives als centres 
d’arxiu. 

B. La transferència de documentació és el traspàs de custòdia dels expedients i 
documents de les diferents unitats administratives als centres d’arxiu i entre els 
diferents centres d’arxiu. 

C. La transferència de documentació és el traspàs  de custòdia dels expedients de 
les unitats administratives als seus arxius centrals. 

D. La transferència de documentació és el traspàs de custòdia dels expedients i 
documents de les diferents unitats administratives a qualsevol  centre d’arxiu del 
Sistema Municipal d’Arxius. 
 

86.- Quina llista estructurada de conceptes utilitza l'Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona en la descripció per matèries dels seus fons? 

A. Manual d'indexació de descriptors onomàstics i geogràfics del sistema AIDA. 
B. Mètode de descripció del sistema AIDA. 
C. Tesaurus BIMA. 
D. Norma Internacional para la descripció de funciones. 
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87.- Quins són els principals fons institucionals que es custodien a l’Arxiu 

Municipal Contemporani? 

A. El fons de l’Exposició Universal del 1888, el fons de l’Exposició Internacional de 
Barcelona del 1929, el fons del Holding Olímpic S.A, el fons del COOB 92, el 
fons dels X Jocs Mundial de policies i bombers, i el fons del Fòrum de les 
cultures 2004. 

B. El fons de l’Exposició Universal del 1888, el fons de l’Exposició Internacional de 
Barcelona del 1929 i el fons de la Olimpíada Popular de Barcelona. 

C. El fons del Holding Olímpic S.A, el fons del COOB 92, el fons dels X Jocs 
Mundial de policies i bombers, el fons del Diari de Barcelona i el fons del Fòrum 
de les cultures 2004. 

D. El fons de l’Audiència de Barcelona, el fons de la Diputació Provincial de 
Barcelona, el fons de la Cambra de Comerç, i el fons de la Reial Audiència de 
Catalunya. 

 
88.- En el conjunt dels centres del Sistema Municipal d’Arxius de l’Ajuntament de 
Barcelona, quina és la funció dels Arxius Centrals? 

A. Col·laborar amb el síndic/a de greuges de l’Ajuntament en l’atenció i proposta de 
resolució de les queixes o denúncies presentades per particulars en matèria 
d’accés als documents. 

B. Ingressar, gestionar, custodiar i fer accessible la documentació semiactiva 
procedent de les oficines a les quals donen servei. 

C. Elaborar manuals de procediments sobre accés, eliminació i conservació dels 
documents. 

D. Proposar la creació d’òrgans consultius, comissions i grups de treball 
interdepartamentals sobre les matèries de la seva responsabilitat. 

 

 

 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/ArxiuHistoric/documentos_y_estudios_catalogo_fondo_comercial_imh_pedro_voltes_volumen_vii.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/pdfs_interns/diputacio_provincial_de_catalunya_fi-11.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/pdfs_interns/diputacio_provincial_de_catalunya_fi-11.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/pdfs_interns/reial_audiencia.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/default/files/pdfs_interns/reial_audiencia.pdf

