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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: 13 places TS en ORGANITZACIÓ 
- On posa Nom Prova: Test de coneixements del temari específic 
- On posa Data: 20/10/2019 
- 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. 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
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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TEST DE CONEIXEMENTS DEL TEMARI ESPECÍFIC 
SEGON EXERCICI DE LA PRIMERA PROVA  

 
 

1. Segons el Padró Municipal 2018, el districte de Barcelona amb el major nombre de 
persones estrangeres empadronades és:  
 
A. Ciutat Vella. 
B. Sant Martí. 
C. L’Eixample. 
D. El Padró Municipal no facilita dades de població per districtes. 

 
 
2. L’activitat econòmica de Barcelona en els darrers 150 anys ha tingut la següent evolució:  

 
A. D’una economia basada sobretot en el sector primari ha evolucionat clarament cap al 

secundari.  
B. La indústria s’ha mantingut com la principal activitat econòmica, tot i que s’ha passat de la 

indústria tèxtil i manufacturera a la metal·lúrgica. 
C. De ser fortament industrial a estar centrada en el sector comercial i de serveis. 
D. El turisme s'ha mantingut com la principal activitat econòmica de la ciutat. 

   
 
3. L’estructura executiva de l’Ajuntament de Barcelona està formada per:  

 
A. La gerència municipal. 
B. L’alcalde o alcaldessa, els regidors i regidores de govern, els comissionats i comissionades i 

la gerència municipal. 
C. La gerència municipal, les gerències sectorials i les gerències de districte. 
D. La gerència municipal, les gerències sectorials, les gerències de districte i el secretari o 

secretària general. 
 
 
4. Quins dels següents són òrgans de govern del municipi de Barcelona?  

 
A. El Consell Municipal, l’alcalde o alcaldessa, els regidors i regidores, els comissionats i 

comissionades, els consells de Districte. 
B. El Consell Municipal, l’alcalde o alcaldessa, la Comissió de Govern, els consells de Districte, 

els/les presidents/es o regidors/es de Districte. 
C. El Consell Municipal, l’alcalde o alcaldessa, la Comissió de Govern, el/la gerent municipal, 

els consells de Districte. 
D. L’alcalde o alcaldessa, els tinents o tinentes d’Alcaldia, els regidors o regidores de Districte, 

la Comissió de Govern. 
   
 
5. D'acord amb la Carta Municipal de Barcelona els districtes municipals són:  

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

participació ciutadana. 
B. Òrgans territorials descentralitzats amb autonomia per organitzar els serveis propis segons 

les seves necessitats i prioritats. 
C. Òrgans administratius per coordinar els serveis municipals del seu territori i els espais de 

participació ciutadana. 
D. Òrgans polítics per a descentralitzar la relació entre l’Ajuntament i la ciutadania. 
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6. Per exercir les seves funcions amb més eficàcia i eficiència en el servei que s’ofereix als 

ciutadans, d’acord amb criteris d’especialització funcional i agilització de la gestió, 
l’Ajuntament ha creat un ventall d’entitats dependents amb personalitat jurídica pròpia. 
Quina de les següents NO és una entitat dependent?  
 
A. Els organismes autònoms. 
B. Les entitats públiques empresarials. 
C. Els districtes. 
D. Les societats mercantils municipals. 

   
 

7. Indica quin d’aquests consorcis NO està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona: 
 
A. Consorci de Normalització Lingüística. 
B. Consorci del Besós. 
C. Agència Local de l’Energia. 
D. Consorci Mercat de les Flors. 

   
 
8. Quin dels següents ens dependents NO és un organisme autònom?  

 
A. Institut Municipal de Cultura de Barcelona. 
B. Institut Barcelona Esports. 
C. Institut Municipal d’Educació. 
D. Institut Municipal de Serveis Socials. 

   
 
9. Segons la Llei 40/2015 de l'1 d’octubre de règim jurídic del sector públic quina de les 

següents característiques pròpies de les entitats públiques empresarials és FALSA?  
 
A. Entitats de dret públic. 
B. No tenen personalitat jurídica pròpia. 
C. Tenen patrimoni propi i autonomia en la seva gestió. 
D. Es financen majoritàriament amb ingressos de mercat. 

   
 
10. Quina de les següents NO és una característica de les societats mercantils municipals?  

 
A. L’Ajuntament gestiona serveis públics a través d’elles. 
B. Són empreses de capital íntegrament municipal. 
C. Es regeixen pel dret administratiu. 
D. Operen al mercat en igualtat de condicions respecte de les societats mercantils estrictament 

privades. 
   
 
11. En quin document podran les Corporacions Locals establir els nivells de vinculació dels 

crèdits que considerin necessaris per a l’adequada gestió pressupostària?  
 
A. A la Memòria del Pressupost. 
B. Al seu Reglament Orgànic. 
C. A les Bases d’execució del Pressupost. 
D. Al Balanç del Pressupost. 
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12. El Pla d’Actuació del Districte (PAD) és:  

 
A. L’instrument de planificació que cada districte pot elaborar de manera independent d’acord 

amb les seves prioritats polítiques i al marge del contingut del PAM. 
B. L’instrument de planificació del districte, que s’ha d’elaborar al principi de cada mandat i que 

no pot contenir línies d’actuació contràries al PAM, PIM i Programa Financer de 
l’Ajuntament. 

C. L’instrument de planificació anual de cada districte, que s’elaborarà d’acord amb els criteris i 
el calendari general del PAM del mandat . 

D. L’instrument per fer el seguiment del desenvolupament de la planificació de l’Ajuntament al 
districte, a partir de les actuacions contingudes al PAM. 

   
 
13. El Reglament de Participació Ciutadana, aprovat el 6 d'octubre del 2017, estableix com a 

canals de participació:  
 
A. Els òrgans de participació sectorials, els Consells de Ciutat i els Consells de Barri. 
B. La iniciativa ciutadana, els processos participatius, els òrgans de participació i les consultes 

ciutadanes. 
C. Els Consells de Districte. 
D. La plataforma Decidim.Barcelona. 

 
 

14. D'acord amb el Reglament de Participació Ciutadana, aprovat el 6 d'octubre del 2017,  en 
quins dels casos següents cal convocar un procés participatiu?  
 
A. Sempre que es vulgui tramitar una reforma urbanística. 
B. Quan ho demani la majoria del públic assistent al Plenari del Consell del districte 

corresponent. 
C. Sempre que es vulgui modificar el nom d’un carrer. 
D. Sempre que ho sol·liciti una Iniciativa Ciutadana que reculli el nombre de signatures 

previstes i la presenti en el termini establert. 
 

 
15. El Pla d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Barcelona s’articula a partir dels 

òrgans polítics i executius. Els òrgans executius que preveu dit pla són:  
 
A. La regidoria de la Dona i Drets Civils, la comissió de Govern i el Ple. 
B. La gerència municipal, la regidoria de la Dona i Drets Civils i la Comissió Paritària de 

seguiment del II Pla d’Igualtat. 
C. La gerència de Recursos Humans i Organització, la comissió paritària de seguiment del II 

Pla d’Igualtat, la comissió tècnica d’igualtat i els grups de treball que se’n derivin. 
D. La gerència municipal, la regidoria de la Dona i Drets Civils, la gerència de Recursos 

Humans i Organització. 
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16. L’empresari integrarà la prevenció de riscos laborals dins de l’activitat de l’empresa 

mitjançant determinades actuacions. Indica quina de les següents opcions és FALSA:  
 

A. L’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 
B. La informació i formació, consulta i participació dels treballadors i treballadores. 
C. La vigilància de la salut, només del personal especialment sensible. 
D. Les actuacions en cas d’emergència i de risc greu i imminent. 

 
   
17. Segons la Llei 30/2015 de procediment administratiu comú, de quin termini disposa la 

persona interessada per esmenar la sol·licitud d’iniciació d’un procediment si aquesta 
NO reuneix els requisits exigits?  
 
A. 3 dies. 
B. 5 dies. 
C. 10 dies. 
D. 15 dies. 

 
 

18. D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), el dret de supressió o  
dret a l’oblit es produirà, com a norma general:  
 
A. Quan la persona interessada doni el seu consentiment. 
B. Quan la persona interessada s’oposi al tractament. 
C. Quan les dades personals s’hagin tractat de manera lícita. 
D. Quan les dades personals siguin necessàries en relació a la finalitat per la qual van ser 

recollides. 
 
 
19. D’acord amb l’escola estructuralista o Weberiana les organitzacions NO es caracteritzen 

per:  
 
A. Ser sistemes organitzatius basats en un conjunt de funcions formals establertes mitjançant 

regles legals, racionals, escrites i exhaustives. 
B. El poder de cada individu és impersonal i procedeix de la norma que crea el càrrec. 
C. El desenvolupament dels càrrecs es basa en la preparació especialitzada del seu ocupant i 

són seleccionats sota el principi objectiu de mèrit. 
D. La direcció i organització del treball s'ha de fer mitjançant l’anàlisi sistemàtic i el control. 

  
  
20. L’oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona 

estructura la seva actuació en tres àmbits:  
 
A. Portal de Transparència, Bústia Ètica i IRIS. 
B. Control de gestió, anàlisi i investigació i transparència i formació. 
C. Coordinació interna, coordinació institucional externa i relació amb la ciutadania. 
D. Coordinació, acció i organització. 
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21. D’acord amb l’article 35 de la  Llei 19/2014, Transparència, Accés a la Informació Pública i 

Bon Govern, transcorregut el termini per resoldre les peticions d’accés a la informació:  
 
A. S’entenen desestimades per silenci administratiu.  
B. S’entenen estimades per silenci administratiu. 
C. S’entén que ha caducat el procediment. 
D. S’entén que es desestima per silenci administratiu llevat que afecti a dades de caràcter 

personal de tercers.  
  
  
22. L’àmbit d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades (APDCAT) afecta:  

 
A. Només els organismes que depenen de la Generalitat. 
B. En cap cas entitats de dret privat, donat que no són institucions públiques. 
C. Entre d’altres, també els ens locals. 
D. En cap cas els ens locals, donat que han de tenir organismes propis. 

   
 
23. Qui pot fer comunicacions a la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de 

Barcelona?  
 
A. Només un ciutadà o ciutadana empadronat/da a la ciutat de Barcelona. 
B. Només una persona contractada per algun servei municipal o algun organisme que 

depengui de l’Ajuntament de Barcelona. 
C. Només una persona vinculada a empreses contractades per l’Ajuntament. 
D. Qualsevol persona. 

 
 
24. El Comitè d’Ètica de l’Ajuntament de Barcelona, es va crear per fer el seguiment i avaluar 

el compliment del Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Barcelona i està integrat 
per:  
 
A. Fins a 7 persones, professionals de reconegut prestigi de l’àmbit de l’ètica, la integritat i la 

transparència, proposades per la Junta i el Comitè d’Empresa de l’Ajuntament, la Síndica de 
Greuges i l’Oficina Antifrau de Catalunya. 

B. Fins a 5 persones proposades per la Síndica de Greuges. 
C. Fins a 5 persones membres dels diferents departaments municipals que gestionen temes 

que guarden relació amb els objectius del Codi Ètic i de Conducta. 
D. Fins a 5 persones professionals de reconegut prestigi de l’àmbit de l’ètica, la integritat i la 

transparència, per acord del Consell Municipal. 
   
 
25. D'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP), el 

valor estimat del contracte, en el cas dels contractes d’obres, subministraments i 
serveis, es calcula sumant:  
 
A. El pressupost base de licitació i l'import màxim de les eventuals pròrrogues, modificacions 

previstes i d'altres eventualitats econòmiques, IVA exclòs. 
B. El pressupost base de licitació i l'import màxim de les eventuals pròrrogues, IVA exclòs. 
C. El pressupost base de licitació i l'import màxim de les eventuals pròrrogues, modificacions 

previstes i d'altres eventualitats econòmiques, IVA inclòs. 
D. El pressupost base de licitació i l'import màxim de les eventuals pròrrogues i modificacions 

previstes, IVA inclòs. 
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26. D’acord amb l’art. 103.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic (LSCP), procedirà la revisió de preus dels contractes en els casos que 
correspongui sempre i quan:  
 
A. S’hagi executat el 30% del contracte i transcorregut el termini d’1 any a comptar des de la 

seva formalització.  
B. S’hagi executat el 25% del contracte i transcorregut el termini de 2 anys a comptar des de la 

seva formalització. 
C. S’hagi executat el 20% del contracte i transcorregut el termini de 2 anys a comptar des de la 

seva formalització.  
D. S’hagi executat el 25% del contracte i transcorregut el termini de 1 any a comptar des de la 

seva formalització. 
  
  
27. D'acord amb l’article 34 de la Carta Municipal de Barcelona,  la gestió cívica de 

competències municipals:  
 
A. Es pot utilitzar per a les activitats i els serveis susceptibles de gestió directa. 
B. Té sempre caràcter voluntari i lucratiu i s'adjudica mitjançant concurs públic quan hi hagi 

diverses entitats o organitzacions amb característiques idèntiques o semblants. 
C. Té sempre caràcter voluntari i no lucratiu i s'adjudica mitjançant concurs públic quan hi hagi 

diverses entitats o organitzacions amb característiques idèntiques o semblants. 
D. Té sempre caràcter voluntari i no lucratiu i en tots els casos s'adjudica mitjançant 

adjudicació directa.  
 
 
28. D'acord amb l'article 2, de la Normativa General Reguladora de les Subvencions 

Municipals, publicada al BOPB el 4 de gener de 2011, quins són tots el principis que 
haurà de complir la gestió de les subvencions?:  
 
A. Publicitat, transparència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència. 
B. Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, eficàcia i eficiència. 
C. Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i 

eficiència. 
D. Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. 
 

   
29. Què defineix un projecte?  

 
A. Que té un objectiu definit i un inici i un final. 
B. Que té un resultat tangible i és repetitiu. 
C. Que és repetitiu i no té un objectiu definit. 
D. Que té un resultat intangible i serveix per mantenir el negoci. 

   
 

30. Quin dels següents factors NO és un criteri vàlid en la selecció d'un projecte?  
 

A. La dependència exclusivament de les necessitats d'una àrea de l'organització, 
independentment de si està alineat amb l'estratègia corporativa.  

B. La viabilitat a nivell tècnic, organitzatiu i de gestió del projecte. 
C. L'aportació d'un benefici mesurable en acabar el projecte. 
D. El retorn de la inversió no només en termes financers. 
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31. Quina afirmació és FALSA en el control de costos durant el projecte?  

 
A. Actualitzar el pressupost implica registrar els costos reals en què s'ha incorregut fins al 

moment. 
B. Gestionar els canvis al final del projecte. 
C. Monitoritzar l'acompliment dels costos per detectar i comprendre les variacions respecte a la 

línia base aprovada de cost. 
D. Informar a les persones interessades pertinents sobre tots els canvis aprovats i costos 

associats. 
   
 
32. Per fer una planificació acurada del projecte, un dels mètodes més utilitzats és l'anàlisi 

del camí crític. Quina de les següents afirmacions NO és CERTA?  
 
A. S'utilitza per estimar la durada mínima del projecte. 
B. Permet determinar el nivell de flexibilitat en la programació. 
C. El camí crític és la seqüència d'activitats que representa el camí més llarg a través d'un 

projecte i determina la menor durada possible del mateix. 
D. No té en compte les diferents opcions de planificació, sinó només el camí crític. 

   
 
33. Una eina molt utilitzada per analitzar les persones implicades en un projecte és la Matriu 

RACI, que permet detallar la responsabilitat de cada persona involucrada en el projecte. 
Quina afirmació és CERTA?  
 
A. Assigna l'executor (Responsible) i el responsable (Accountable) d'una activitat, que poden 

ser assignats a la mateixa persona. 
B. Una mateixa persona no pot tenir assignats dos rols. 
C. Conté sempre un I (Informed) i un A (Accountable) per a cada activitat.  
D. Defineix els processos de gestió de recursos humans. 

   
 
34. El propòsit de la reunió de llançament (Kick-off) d'un projecte NO és:  
 

A. Comunicar els objectius del projecte. 
B. Discutir el cost i el calendari del projecte. 
C. Explicar els rols i les responsabilitats de les persones interessades que participaran 

directament o indirectament en el projecte. 
D. Obtenir el compromís de l'equip de projecte. 

   
 

35. Segons el Project Management Institute, quina de les accions següents s’ha de realitzar 
durant el tancament d'un projecte, aportant valor a l’organització? 
 
A. L'anàlisi de les lliçons apreses.  
B. El pas a manteniment del projecte. 
C. El recull de peticions de canvi generades durant el projecte.  
D. Eliminar tota la documentació generada durant el projecte. 
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36. Quin és l’ordre correcte de les fases del cicle de vida d’un programa, segons el Project 

Management Institute? 
 
A. Preparació / Establiment de la gestió i infraestructura / Definició i aprovació / Lliurament de 

beneficis / Tancament. 
B. Preparació / Establiment de la gestió i infraestructura / Lliurament de beneficis / Tancament. 
C. Preparació / Definició i aprovació / Establiment de la gestió i infraestructura / Lliurament de 

beneficis / Tancament. 
D. Definició i aprovació / Establiment de  la gestió i infraestructura / Lliurament de beneficis / 

Tancament. 
 
 

37. Segons el Project Management Institute, la relació entre plans, programes i projectes és:  
 
A. Els plans agrupen programes i projectes no necessàriament relacionats entre si, per assolir 

un objectiu estratègic. Els programes formen part d'un pla i comprenen subprogrames i 
projectes relacionats entre si. Els projectes, inclosos o no en un programa, sempre formen 
part d'un pla. 

B. Plans i programes no estan relacionats entre ells. Els plans agrupen projectes per assolir un 
objectiu estratègic. Els programes agrupen projectes per assolir un objectiu operatiu. 

C. Els programes agrupen plans i projectes. Els plans comprenen projectes i subplans 
relacionats entre si. Els projectes sempre formen part d'un programa. 

D. Plans, programes i projectes estan al mateix nivell, són diferents maneres d'organitzar les 
tasques. 
 

 
38. Quina és la primera fase del Design Thinking?  

 
A. Fer un esbós o un prototipus. 
B. Fer un treball amb notes adhesives o targetes.  
C. Empatitzar i entendre les necessitats dels usuaris. 
D. Identificar les solucions al problema. 

   
 

39. La longitud màxima (time-box) de la revisió de Sprint (Sprint Review) és:  
 
A. 2 hores. 
B. 4  hores per a Sprint mensual. Per Sprints més curts sol ser més curt. 
C. No hi ha un límit de temps. 
D. 1 dia. 

   
 
40. Quina és la diferència entre el personal funcionari interí i el personal eventual? 
 

A. En el caràcter temporal de l’interí i el permanent de l’eventual. 
B. En les diferents funcions assignades. 
C. En el règim jurídic públic de l’interí i privat de l’eventual. 
D. En el nomenament de l’interí i el contracte de l’eventual. 
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41. La relació detallada i agrupada de cossos, escales, subescales, classes i categories en 
les que s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual, indicant la denominació 
d’aquestes, el número de les que estiguin vacants i el grup al qual pertanyen és:  
 
A. La Relació de Llocs de Treball. 
B. La plantilla. 
C. El registre de personal. 
D. La descripció de llocs de treball. 

   
 
42. Entre les modalitats de carrera professional del personal funcionari de carrera que recull 

el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP) trobem la carrera vertical 
que consisteix en:  
 
A. La progressió de grau, categoria o esglaó o altres conceptes anàlegs sense necessitat de 

canviar de lloc de treball. 
B. L’ascens en l’estructura de llocs de treball pels procediments establerts en el propi 

TREBEP. 
C. L’ascens des d’un cos o escala d’un subgrup o grup de classificació professional en el 

supòsit que aquest no tingui subgrup, a altre superior. 
D. L'accés des d'un cos o escala d'un subgrup professional d'acord amb el que estableix el 

propi TREBEP. 
   

 
43. La unitat mínima que composa la plantilla és:  

 
A. El cos. 
B. El lloc de treball. 
C. La plaça. 
D. El pla d’ocupació. 

   
 

44. Quina de les següents afirmacions NO és pròpia dels catàlegs de llocs de treball?  
 
A. Un catàleg de llocs de treball és el mateix que la relació de llocs de treball (RLT). 
B. El catàleg de llocs de treball té caràcter transitori. 
C. El catàleg de lloc de treball contindrà pels llocs de personal funcionari el nivell de 

complement de destí, i en el seu cas, de nivell específic. 
D. En absència de relació de llocs de treball, els catàleg de llocs de treball és l'instrument a 

través dels qual es creen, modifiquen, refonen o se suprimeixen els llocs de treball. 
   
 
45. Respecte a les relacions de llocs de treball (RLT), quina de les següents afirmacions és 

CERTA? 
 
A. La RLT i la plantilla de personal són dues expressions que s’utilitzen per designar un mateix 

instrument d’ordenació. 
B. La RLT és la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les 

places en què s’integren el personal funcionari, el personal laboral i l’eventual. 
C. La RLT assigna funcions, atribucions i comeses que ha de realitzar el personal que ocupa 

els respectius llocs de treball. 
D. La RLT és aprovada per l’alcalde o alcaldessa. 
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46. La relació de llocs de treball de totes les administracions públiques ha d’incloure tots els 
llocs de:  
 
A. Funcionaris de carrera. 
B. Personal laboral i funcionaris de carrera. 
C. Funcionaris de carrera, personal laboral i personal eventual. 
D. Funcionaris de carrera, funcionaris interins i personal laboral. 

   
 
47. A partir dels resultats obtinguts en la Valoració de Llocs de Treball podrem establir per 

cada lloc de treball:  
 
A. Les retribucions bàsiques. 
B. El complement de productivitat. 
C. El complement específic i el de destí. 
D. Les gratificacions anuals. 

   
 

48. Quina de les següents afirmacions és FALSA pel que fa als sistemes de valoració de 
llocs de treball qualitatius o sintètics?  
 
A. Descomposen analíticament els llocs de treball i quantifiquen les diferències entre ells. 
B. Defineixen un conjunt de factors a partir de les característiques i propietats comuns dels 

llocs a valorar. 
C. Ordenen els llocs de treball però no permeten quantificar les diferències entre ells. 
D. Defineixen un manual de valoració que inclou els factors i subfactors escollits, la gradació 

de cada un d’ells, així com, la seva ponderació o distribució percentual pels diversos factors. 
 

 
49. En el marc d’un estudi d’equitat interna per tal de comprovar la relació existent entre la 

puntuació obtinguda en la Valoració de Llocs de Treball i el salari actual utilitzarem:  
 
A. Un diagrama de dispersió. 
B. Un diagrama de Venn. 
C. Un diagrama de barres. 
D. Un diagrama de caixa. 

 
 

50. Respecte al clima organitzatiu, quina afirmació és FALSA?   
 
A. Es refereix a l'ambient que hi ha entre els membres de l'organització. 
B. Està estretament lligat al grau de motivació dels empleats. 
C. És favorable quan proporciona la satisfacció de les necessitats personals i l'elevació moral 

dels membres. 
D. No és una característica diferencial de cada organització. 

 
 
51. L'objectiu principal d'un quadre de comandament integral d'una organització és:  

 
A. Mesurar els indicadors financers que integren una organització. 
B. Avaluar el grau d'assoliment dels objectius estratègics fixats. 
C. Definir els indicadors de servei d'una organització. 
D. Relacionar els indicadors econòmics d'una organització. 
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52. Segons Norton i Kaplan, què són els indicadors clau de rendiment (KPI's)?  
 
A. Són mesures qualificables, acordades, que avaluen els factors crítics d'èxit d'una 

organització. 
B. Són mesures cartesianes, acordades, que avaluen els factors crítics d'èxit d'una 

organització. 
C. Són mesures matemàtiques, acordades, que avaluen els factors crítics d'èxit d'una 

organització. 
D. Són mesures quantificables, acordades, que avaluen els factors crítics d'èxit d'una 

organització. 
   

 
53. La missió d'una organització ha d'incloure en la seva definició:  

 
A. Allò que s'espera aconseguir en els propers anys. 
B. Els principis que configuren l'organització. 
C. El que dóna sentit a l'actuació de l'organització. 
D. La perspectiva amb la que s'enfoca el treball en les organitzacions. 

 
 

54. Quina afirmació NO és pròpia de la Direcció per Objectius?  
 
A. És un mètode de direcció i planificació participatiu, perquè ajuda a responsabilitzar els 

implicats de les seves actuacions. 
B. Neix a mitjans del segle XX, quan es fa palesa la necessitat d'un nou estil de gestió. 
C. Fa referència a una forma particular de funcionament de les tasques operatives. 
D. Potencia l'autogestió de les persones i fomenta la seva responsabilitat, amb la finalitat 

d'obtenir una major implicació, un major rendiment i una major eficàcia. 
 
 
55. Per aplicar la Direcció per Objectius en una organització:  

 
A. Cal assegurar que la missió, visió, els valors, la filosofia i política d'actuació de l’organització 

està clara i ben comunicada. 
B. No és necessari el feedback per un bon funcionament. 
C. Cal implicar només les capes directives de l'organització. 
D. Cal definir vagament les responsabilitats de cada una de les persones participants. 

   
 
56. Quina combinació ens proporciona les estratègies ofensives en la matriu DAFO 

(Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats)?  
 
A. Relacionar les fortaleses amb les amenaces. 
B. Relacionar les fortaleses amb les oportunitats. 
C. Relacionar les amenaces amb les oportunitats. 
D. Relacionar les debilitats amb les fortaleses. 
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57. El diagrama de Pareto permet:  

 
A. Detectar aquells problemes que tenen més rellevància per la millora continua. 
B. Diagramar el flux d'un procés, per ajudar a explicar les interrelacions entres les activitats 

que el composen. 
C. Analitzar les causes possibles d'un problema, organitzar-les i interrelacionar-les. 
D. Quantificar el nombre d'activitats que intervenen en un procés. 

 
 
58. Què és la gestió del coneixement en una organització?  

 
A. És la implementació de processos i mecanismes que tenen per objectiu que el coneixement 

individual que posseeixen els membres d’una organització, passi a formar part del 
coneixement col·lectiu de l’empresa. 

B. És la implementació de processos i mecanismes que tenen per objectiu que el coneixement 
col·lectiu de l’empresa, es transmeti als/a les professionals d’una organització. 

C. És la implementació de processos i mecanismes per compartir el coneixement d'una 
organització amb qui tingui interès. 

D. És la implementació de processos i mecanismes perquè una organització adquireixi el 
coneixement pel qual tingui interès. 

 
 
59. L’ús de la intranet corporativa ha evolucionat cap a eines de gestió de la comunicació 

dins de l'organització. Quina de les següents afirmacions és FALSA?  
 
A. Millora i optimització de la informació a l'empresa. 
B. Millora la gestió del coneixement i facilita els processos d'aprenentatge. 
C. Suposa poc esforç mantenir-la actualitzada, donat que la seva utilització no està relacionada 

amb la cultura de l'organització.  
D. Ajuda a millorar la gestió dels recursos humans. 

   
 
60. Un dels principals canals de comunicació externa d'una organització és el web o portal 

corporatiu. Quina de les següents afirmacions és FALSA?  
 
A. Facilita la informació als agents externs a l'organització que tinguin interès. 
B. Permet accedir a la informació a qualsevol hora des de qualsevol lloc. 
C. Impulsa la imatge de marca. 
D. No té impacte en el negoci de la companyia. 

   
 
61. El dimensionament de la plantilla d'un ajuntament es classificaria, dins del mapa de 

processos integral, com un procés:  
 
A. De Suport. 
B. Clau. 
C. Operatiu. 
D. Estratègic. 
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62. Quina de les següents afirmacions sobre el benchmarking és CERTA?  

 
A. És un mètode per detectar els processos que són iguals entre organitzacions. 
B. És un mètode basat en la identificació i adaptació de bones pràctiques internes i d'altres 

organitzacions. 
C. És un mètode que permet establir els objectius estratègics en matèria de màrqueting en la 

venda de productes. 
D. És un mètode que detecta els problemes en matèria de màrqueting de productes i serveis. 

   
 
63. Quin factor determina l'aplicació de la re-enginyeria de processos en front de 

l'optimització de processos?  
 
A. L'aplicació de la millora continua. 
B. El fet que el procés sigui estratègic. 
C. L'abast de l'impacte dels canvis.  
D. La implantació de canvis tecnològics. 

  
 
64. Per implantar la gestió per processos, quina de les següents accions caldria abordar en 

primer lloc?  
 
A. Conèixer amb quins aliats es compta entre els professionals. 
B. Implicar a la direcció de l'organització. 
C. Formar els professionals en metodologies de gestió de la qualitat. 
D. Formar grups de millora entre els professionals.  

 
 
65. Un dels mecanismes de millora contínua més utilitzats és el cicle de Deming que es basa 

en aplicar les següents accions:  
 
A. Definir projectes, programar, executar i mesurar. 
B. Planificar, executar, verificar i actuar. 
C. Planificar, finançar, executar i mesurar. 
D. Programar, definir projectes, executar i mesurar. 

   
 

66. Quina és la relació entre procediment i procés?  
 
A. El procediment diu com es fa el procés. 
B. El procés forma part del procediment. 
C. El procés es denomina procediment quan es tracten serveis administratius. 
D. El terme procediment s'utilitza bàsicament en l'administració pública en lloc del terme 

procés. 
 
 
67. Els diagrames de flux de processos són:  

 
A. Representacions gràfiques de les activitats que afegeixen valor al procés. 
B. Representacions gràfiques de les activitats tècniques que es realitzen dins del procés. 
C. Representacions gràfiques de les activitats que es determinen després de l'anàlisi de 

qualitat.  
D. Representacions gràfiques seqüencials de les activitats d'un procés. 
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68. Quin dels següents factors fa evolucionar el model burocràtic cap als nous models 
d'administració?  
 
A. Aconseguir definir els processos per a l'execució dels serveis públics. 
B. Avaluar els resultats de l'execució  dels serveis públics. 
C. Adaptar l'execució dels serveis públics a les demandes dels usuaris. 
D. Aconseguir estendre els serveis públics a la majoria de persones. 

 
 

69. El mètode de millora de qualitat 6 sigma fa èmfasis en:  
 
A. Aplicar eines i tècniques estadístiques.  
B. Aplicar eines i tècniques de simbologia. 
C. Aplicar eines de detecció de causa-efecte. 
D. Aplicar eines de diagramació de processos.  

   
 
70. Quin model adapta el principi de qualitat total a l'administració pública?  

 
A. EFQM (European Foundation for Quality Management).  
B. CAF (Common Assessment Framework). 
C. Baldrige. 
D. Deming. 

  
 
71. El model SERVQUAL proposa els següents factors de qualitat  per mesurar les 

expectatives dels usuaris d'un servei:  
 

A. Fiabilitat, capacitat de resposta, seguretat, empatia i elements tangibles. 
B. Característiques pròpies del servei, atenció al client, instal·lacions i fiabilitat. 
C. Temps i terminis, seguretat, diversitat d'oferta i informació. 
D. Compromís, seguretat, comunicació, entorn i atenció. 

   
 
72. Quina d'aquestes afirmacions és FALSA pel que fa als canals de comunicació ciutadana 

amb l'Ajuntament de Barcelona?  
 
A. L'Ajuntament de Barcelona disposa d'un únic canal de comunicació telefònic amb el ciutadà, 

que és el 010. 
B. La Bústia Ètica i de Bon Govern és un dels canals de comunicació amb el ciutadà en línia 

que proporciona l'Ajuntament de Barcelona. 
C. Els quioscos de tràmits i serveis són un canal presencial de comunicació ciutadana dels que 

disposa l'Ajuntament de Barcelona.  
D. L'Ajuntament de Barcelona disposa d'oficines especialitzades que fan atenció presencial 

sobre temes específics. 
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73. Quin dels següents conceptes és FALS pel que fa a l’Ordenança Reguladora de 

l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona (ORAE) aprovada a desembre 
de 2018?  
 
A. Recull l’obligatorietat de seguir el protocol existent per a la incorporació, modificació i 

cancel·lació dels procediments que es registren. 
B. Fomenta que les notificacions adreçades i provinents d'altres administracions públiques es 

resolguin per intercanvis registrals. 
C. Elimina el concepte de seu electrònica i estableix que sigui el portal de tràmits el punt a 

través del qual la ciutadania participi en el procediment administratiu. 
D. Estableix un marc flexible que admet pluralitat de solucions tecnològiques. 

  
 
74. D’acord amb la mesura de govern de Gestió ètica i responsable de dades: Barcelona 

Data Commons, s’ha creat un nou òrgan responsable de la gestió, qualitat, governança i 
explotació de les dades relacionades amb l’Ajuntament de Barcelona i tots els seus ens 
associats (públics o privats) que donen servei als ciutadans. Quin és?  
 
A. OpenDataBCN. 
B. Oficina Municipal de Dades (OMD). 
C. CityOS. 
D. Data City Challenges. 

  
  
75. El servei Barcelona WiFi permet:  

 
A. Connectar-se a Internet a través de punts d’accés WiFi ubicats a l’interior de diversos 

equipaments municipals i sense restriccions de contingut. 
B. Connectar-se a Internet a través de punts d’accés WiFi ubicats a l’interior de diversos 

equipaments municipals i en diversos punts de la via pública i sense restriccions de 
contingut. 

C. Connectar-se a Internet a través de punts d’accés WiFi ubicats a l’interior de diversos 
equipaments municipals i en diversos punts de la via pública aplicant polítiques de 
restriccions de contingut. 

D. Connectar-se a Internet a través de punts d’accés WiFi ubicats únicament a l’interior de 
diversos equipaments municipals aplicant polítiques de restriccions de contingut. 

   
 
76. Qui disposi d'un certificat digital:  

 
A. Podrà identificar-se i signar els documents electrònics de forma segura encara que aquesta 

no sempre tindrà la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.  
B. No podrà identificar-se i podrà signar els documents electrònics de forma segura amb la 

mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.  
C. Podrà identificar-se i signar els documents electrònics de forma segura amb la mateixa 

validesa legal que la signatura manuscrita.  
D. No podrà identificar-se i podrà signar els documents electrònics de forma segura encara que 

aquesta no sempre tindrà la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.  
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77. Quina afirmació sobre els certificats digitals és FALSA?  

 
A. És un document electrònic expedit per una autoritat de certificació i identifica a una persona 

(física o jurídica). 
B. Requereix de tres claus per al seu funcionament: la clau privada i dues claus públiques, que 

treballen de forma complementària. 
C. Conté la informació necessària per a signar electrònicament i identificar al seu propietari 

amb les seves dades: nom, NIF, algoritme i claus de signatura, data d'expiració i organisme 
que l'expedeix. 

D. L'Autoritat de Certificació dóna fe que la signatura electrònica es correspon amb un usuari 
concret. Aquesta és la raó per la qual els certificats estan signats, al seu torn, per l'Autoritat 
de Certificació. 

 
 
78. A nivell autonòmic, quina és la llei de referència de l'administració electrònica?  

 
A. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. 
B. Decret 309/2011, de 12 d'abril, pel qual es regula el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la 

Reforma de l'Administració. 
C. Decret 41/2019, de 19 de febrer, de creació i funcionament dels mitjans electrònics, 

informàtics i telemàtics per a la celebració de subhastes públiques electròniques per part de 
l'Agència Tributària de Catalunya. 

D. Ordre JUS/183/2018, de 31 d'octubre, per la qual es crea la Seu judicial electrònica de 
Catalunya. 

 
 
79. La Directiva de la Unió Europea 2016/2102 sobre l’accessibilitat dels llocs web i 

aplicacions per a dispositius mòbils estableix:  
 
A. L’obligatorietat de que tots els llocs webs del sector públic siguin accessibles a partir del 23 

de setembre de 2020. 
B. L'obligatorietat de que totes les aplicacions mòbils del sector públic siguin accessibles a 

partir del 23 de setembre de 2020. 
C. L'obligatorietat de que tots els llocs web i aplicacions mòbils del sector públic siguin 

accessibles a partir del 23 de setembre de 2020. 
D. L'obligatorietat de que totes les aplicacions mòbils del sector públic siguin accessibles a 

partir del 23 de juny de 2020. 
   

 
80. Poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per 

exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o en paper:  
 
A. Les persones jurídiques. 
B. Les entitats sense personalitat jurídica. 
C. Les persones físiques. 
D. Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació 

obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques 
en exercici de l’activitat professional esmentada. 
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PREGUNTES DE RESERVA 

 
 
 

81. Quins dels següents ens dependents té encarregada la coordinació del Pla de Barris?  
 
A. Barcelona gestió urbanística, SA. 
B. Foment de Ciutat, SA. 
C. Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida. 
D. Barcelona de Serveis Municipals, SA. 

 
 
82. El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) només s’aplica:  

 
A. Al tractament total o parcial automatitzat i no automatitzat de dades personals. 
B. Al tractament total automatitzat de dades personals. 
C. Al tractament parcial automatitzat de dades personals. 
D. Al tractament total i parcial automatitzat de dades personals. 

 
 
83. Les organitzacions que combinen estructures que solen adoptar la forma de divisions 

geogràfiques i per productes, o d’estructures funcionals i divisionals que operen 
simultàniament es defineixen com:  
 
A. Estructures funcionals. 
B. Estructures divisionals. 
C. Estructures matricials. 
D. Estructures en trèvol. 

 
 
84. Quin  dels següents NO és un objectiu de l’Oficina per a la Transparència i les Bones 

Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona?  
 
A. Fomentar el coneixement d’eines per prevenir actituds no ètiques entre el personal dels 

serveis municipals. 
B. Impulsar la participació ciutadana.  
C. Impulsar la transparència municipal. 
D. Controlar la bona gestió de l’administració municipal i fomentar la rendició de comptes. 

 
   
85. Quina de les següents actuacions NO és un projecte?  

 
A. La construcció d'una escola bressol. 
B. El manteniment de la intranet corporativa. 
C. La creació d'un nou portal de tràmits. 
D. L'adaptació del model d'atenció a la ciutadania a la nova llei de procediment administratiu 

comú (39/2015). 
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86. Quina de les següents eines NO és adient per l'anàlisi de problemes per la presa de 

decisions en el desenvolupament d'un projecte?  
 
A. Diagrames de flux. 
B. Anàlisi DAFO. 
C. Matriu RACI. 
D. Diagrames de causa-efecte. 

 
 

87. Quina de les següents afirmacions NO és CERTA?  
 
A. L’anàlisi de llocs de treball és el procediment metodològic que permet obtenir tota la 

informació relativa als llocs de treball. 
B. El resultat de l’anàlisi de llocs de treball suposa el reflex documental, estructurat i sistemàtic 

del mateix. 
C. La metodologia més habitual per a l’anàlisi de llocs de treball és l'anàlisi d'espina de peix. 
D. L’anàlisi i la descripció de llocs de treball té les següents utilitats: en política retributiva, en 

disseny organitzatiu, en selecció, en formació, en carrera professional, en gestió del 
rendiment. 

 
 
88. El conjunt de procediments d’anàlisi o síntesi que permeten determinar el valor relatiu de 

cada lloc de treball per a l’organització és:  
 
A. La relació de llocs de treball. 
B. El catàleg de llocs de treball. 
C. La plantilla. 
D. La valoració de llocs de treball. 

   
 


