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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: Segona prova. Prova Pràctica 
- On posa Data: 20/10/2019 
- On posa Prova: Hauran d’escriure el número de supòsit pràctic escollit i omplir 

la casella que correspongui 
- 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. 
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Motius d’exclusió: 

 DISPOSAR D’ALGUN APARELL ELECTRÒNIC FORA DE LA BOSSA 

(INCLOSOS RELLOTGES TIPUS SMARTWATCH QUE PERMETIN LA 

COMUNICACIÓ  O ÚS D'APLICACIONS). 

 

 SORTIR DE L’AULA SENSE AUTORITZACIÓ. 
 
 PARLAR AMB ALGÚ QUE NO SIGUI DE L’ORGANITZACIÓ. Si algú de vostès té 

algun dubte, haurà d’aixecar la mà i les persones de l’organització ens aproparem  
a resoldre’l. 

 
 COPIAR O DEIXAR COPIAR. Mirar el full de respostes o quadernet d’una altra 

persona aspirant o ensenyar els propis perquè els puguin mirar seran motius 
d’exclusió per les dues persones que participin en el fet. 

 
 COMENÇAR A RESPONDRE PREGUNTES ABANS DE LA INDICACIÓ O 

CONTINUAR RESPONENT PREGUNTES UN COP S’ACABI EL TEMPS. 
 
 MANIPULAR LA BOSSA ON ESTAN LES SEVES PERTINENCES. 

IMPORTANT! S’informa que, a les persones aspirants que contravinguin una o 
diverses de les anteriors normes, se’ls marcarà el seu examen i es posarà el fet en 
coneixement del Tribunal de Selecció per tal de procedir a la seva exclusió del procés. 
 
 
Realització de l’exercici: 
 
Les respostes hauran de ser marcades en el “Full de Respostes”.  

Vagi amb compte a l’hora de marcar les caselles ja que l’única forma correcta de 

fer-ho és la que es dibuixa al full de respostes.   

Marqui les respostes en llapis i comprovi sempre que la marca que assenyala en el 

“Full de Respostes” correspon al número de pregunta del qüestionari.  

Al “Full de Respostes” no s'haurà d’anotar cap altre marca o senyal diferent de les 

necessàries per a contestar l’exercici. 

En cas d’equivocar-se, esborri perfectament la marca tant del full original, com del full 

autocopiatiu. 

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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SEGONA PROVA. PROVA PRÀCTICA 

 
 
SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 1.  
 
L’Ajuntament de Barcelona ha publicat una convocatòria d’ajuts a l’apartat d’informació 

administrativa del web municipal (veure l’Anunci publicat al web municipal en el document annex 

1). 

 

L’àrea funcional d’ajuts de l’Ajuntament de Barcelona té experiència en aquests tipus de 

convocatòries i sap que, tot i que les bases per les que es regeixen són complexes,  generen un alt 

volum de sol·licituds. Amb la voluntat d’evitar el col·lapse de l’equip, que altres anys han generat 

convocatòries d’aquest estil, la directora de l’àrea funcional d’ajuts, l’Anna, encarrega al Ramon, 

que té àmplia experiència en aquest àmbit, que faci una proposta per reduir el pic de feina que 

genera el procés i al mateix temps millori el servei que es dona al ciutadà.  

 

El Ramon, amb l’objectiu de diagnosticar els problemes que suposa la tramitació d’un tipus d’ajut 

com aquest, busca informació de convocatòries similars en anys anteriors i elabora un informe d’on 

treu les següents conclusions:  

 

 Cada any es produeixen moltes consultes prèvies a la presentació de sol·licituds sobre els 

requisits per demanar l’ajut. 

 El temps de resposta per resoldre les sol·licituds d’informació prèvies és  molt elevat degut a 

la complexitat de la documentació sobre la convocatòria. 

 Els sol·licitants han de presentar un gran volum de documentació per fer la sol·licitud i 

també posteriorment per presentar la justificació. 

 El temps requerit per la resolució ocasiona un sobreesforç al departament encarregat de la 

seva adjudicació i un retard en la resolució dels expedients. 

 El sol·licitants es mostren insatisfets tant amb el procediment de sol·licitud com amb el 

temps de resolució. 

 

El Ramon ha elaborat una llista de possibles accions per millorar el servei i el funcionament de 

l’àrea. Creu que la millor manera de gestionar-ho seria plantejar algunes d’aquestes accions com a 

projectes.  

 

 

1. De la següent llista, què pot proposar el Ramon que compleixi les condicions 

necessàries per ser tractat com un projecte? (Assenyala dues respostes) 

 

A. Que el servei d’atenció presencial ofereixi informació específica sobre les subvencions 

d’una manera més detallada i personalitzada. 

B. Que es creïn les peticions necessàries per dotar el departament de més personal. 

C. Que es dissenyi i construeixi un nou tràmit perquè el tràmit actual està produint moltes 

incidències. 

D. Que es desenvolupin les integracions del tràmit amb d’altres sistemes corporatius per tal 

d’automatitzar el procés. 
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El Ramon també està treballant en una llista de possibles contractacions que haurà de dur a terme 

per assolir els objectius ja que no disposa de recursos per poder-ho fer internament (veure Llista 

de contractacions en el document annex 2).  

 

 

2. De quin tipus creus que és cadascun dels contractes de la llista de l’annex 2 d’acord amb 

la llei de contractes del sector públic? 

 

A. 1 obres, 2 subministrament, 3 serveis, 4 serveis, 5 serveis. 

B. 1 obres, 2 subministrament, 3 obres, 4 serveis, 5 serveis. 

C. 1 concessió d’obres, 2 serveis, 3 obres, 4 serveis, 5 subministrament. 

D. 1 concessió d’obres, 2 concessió de serveis, 3 obres, 4 subministrament, 5 serveis.  

 

 

3. Segons la llista de contractacions de l’annex 2, quines de les següents afirmacions són 

INCORRECTES: (Assenyala dues respostes) 

 

A. El contracte 3 s’haurà de tramitar per un procediment obert amb regulació harmonitzada. 

B. El contracte 1 s’haurà de tramitar per un procediment obert amb regulació harmonitzada. 

C. El contracte 5 es pot tramitar amb un procediment menor. 

D. El contracte 3 es pot tramitar amb un procediment obert simplificat. 

 

 

La construcció del tràmit ja s’ha licitat i ha estat adjudicat. La cap de projecte serà la Maria, una 

persona amb experiència en gestió de projectes d’aquest tipus i amb coneixement expert de la 

tecnologia a utilitzar. El Ramon ha treballat una llista de les tasques que creu que hauria de fer la 

Maria, però ella no hi està d’acord doncs creu que no totes són pròpies del lloc de cap de projecte.  

 

 

4. Quines d’aquestes tasques NO li corresponen a la Maria? (Assenyala dues respostes) 

 

A. Definir els requeriments tècnics i funcionals del projecte. 

B. Fer el control i seguiment del projecte. 

C. Preparar informes de seguiment del projecte i informe de direcció.  

D. Executar els jocs de proves i donar la conformitat del producte resultant del projecte.  

 

 

Durant la discussió amb el Ramon sobre el rol de cap de projecte, la Maria, que coneix les 

metodologies àgils, li ha indicat que existeix una altra forma de desenvolupar els projectes i que a 

l’Ajuntament ja hi ha departaments que hi estan treballant. El Ramon s’ha interessat pel tema i li ha 

demanat a la Maria que prepari una presentació per l’Anna i per a ell mateix on expliqui en què 

consisteixen aquestes metodologies i com s’aplicarien al projecte. La Maria vol començar la 

presentació parlant de quins valors són la base de les metodologies àgils.  
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5. Quins valors de la següent llista pot incloure a la primera diapositiva? (Assenyala dues 

respostes) 

 

A. El procés i les eines per sobre de l’individu i les seves interaccions. 

B. La col·laboració amb el client més que la negociació d’un contracte.  

C. Respondre als canvis més que seguir una planificació. 

D. Espaiar el màxim possible les entregues funcionals. 

 

 

En la presentació també hi vol incloure un supòsit de com es faria el seguiment del projecte en 

SCRUM. 

 

 

6. Quin d’aquests events NO és propi de SCRUM i per tant NO ha d’aparèixer en la 

diapositiva del supòsit de seguiment que està preparant la Maria? 

 

A. Planificació del Sprint. 

B. Retrospectiva del Sprint. 

C. Scrum diari. 

D. Seguiment del Sprint. 

 

 

Finalment es decideix no adoptar metodologies àgils en el desenvolupament del projecte. Així 

doncs la Maria abordarà el projecte segons la metodologia tradicional i començarà a treballar la 

llista d’aspectes que han de garantir l’èxit del projecte.  

 

 

7. De la següent llista hi ha una opció que la Maria ha identificat ERRÒNIAMENT com a 

factor crític d’èxit. Quina és? 

 

A. Realitzar un definició clara dels beneficis del projecte i dels resultats esperats a l’inici del 

projecte. 

B. Assegurar la implicació dels afectats durant tot el projecte i especialment durant les proves 

d’acceptació. 

C. Prioritzar les tasques tècniques per davant de les de gestió (degut a que és un projecte amb 

un alt component tecnològic). 

D. Garantir que existeixen tecnologies madures i personal format per dur a terme el projecte. 

 

 

Ara que ja té clars els factors crítics d’èxit passa a revisar els entregables. 
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8. Quins dels següents elements NO són un entregable de l’àmbit de la gestió de projectes? 

(Assenyala dues respostes) 

 

A. El manual d’usuari de l’aplicatiu.  

B. El codi del programari desenvolupat. 

C. El pla de costos.  

D. El registre d’interessats. 

 

 

Li han sorgit dubtes sobre la documentació en les fases de planificació i execució del projecte.  

 

 

9. Quin dels següents documents NO es produeix o utilitza durant aquestes fases? 

 

A. La matriu RACI.  

B. El pla de recursos tècnics. 

C. El pla de riscos. 

D. L’anàlisi de viabilitat. 

 

 

Havent resolt els dubtes la Maria passa a analitzar els rols que jugaran els diferents actors en el 

projecte (veure Matriu d’assignació de responsabilitats en el document annex 3).  

 

 

10. Referent a aquesta matriu, quina d’aquestes afirmacions és CERTA?  

 

A. La matriu no és correcta perquè hi ha actors (PO, CS, CD i KU) que no són responsables de 

cap activitat.  

B. La matriu no és correcta perquè hi ha actors (PO i el PPO) que tenen el mateix rol en vàries 

activitats.  

C. La matriu no és correcta perquè un actor (RC) no pot jugar dos rols simultanis (Aprovador i 

Responsable) en l’activitat de Convocar el Comitè de Direcció.  

D. La matriu és correcta. 

 

El següent pas és la gestió de riscos, la Maria es qüestiona quin criteri ha de seguir de cara a la 

identificació.  

 

 

11. Quines afirmacions són FALSES? (Assenyala dues respostes) 

 

A. La tolerància al risc és diversa per a organitzacions i persones diferents. 

B. Els riscos poden tenir caràcter subjectiu, ja que venen condicionats per la percepció de 

l’impacte i la probabilitat.  

C. Cal potenciar la subjectivitat pròpia de cada persona en l’elaboració i seguiment del pla de 

riscos.  

D. Cal identificar el màxim de riscos possibles, encara que augmentin els costos de gestió o 

que siguin subjectivitats pròpies de cada persona. 
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La Maria ha elaborat una primera versió de la matriu  (veure Matriu de riscos en el document 

annex 4).  

 

 

12. Quin és el valor monetari esperat total dels riscos que ha  identificat?  

 

A. No tenim prou dades per calcular-lo. 

B. No es pot calcular perquè la probabilitat dels riscos identificats no suma el 100%. 

C. El valor monetari esperat total és de 18.500€. 

D. El valor monetari esperat total és de 127.000€. 

 

 

S’ha tractat l’anàlisi de riscos en el comitè de direcció i s’ha decidit dur a terme una acció 

mitigadora i escurçar el projecte.  

 

 

13. La Maria ha d’identificar una tasca que garanteixi la reducció de la durada del projecte, 

suposant que les tasques del projecte són les que s’especifiquen a la Llista de tasques 

del document annex 5. Quina tasca ha de triar la Maria tenint en compte el camí crític? 

 

A. La T2  

B. La T6  

C. La T5 

D. La T1 

 

 

En el projecte es contempla la construcció d’un web informatiu associat a la tramitació. Ha de 

permetre  comunicar dintre l’àrea funcional d’ajuts els indicadors del procés (número de sol·licituds 

rebudes, consultes, temps de resposta). Està previst que aquesta tasca la dugui a terme el Joan. 

 

 

14. Quina és l’eina més adequada per la construcció d’aquest web? 

  

A. CRM (Costumer Relationship Management). 

B. ERP (Enterprise Resource Planning).  

C. CMS (Content Management System). 

D. PMS (Project Manager Suite).  

 

 

Al Joan li interessaria començar a introduir contingut al web informatiu associat al tràmit. Ha pensat 

que podria utilitzar com a contingut de prova els indicadors associats a l’estat del projecte que 

s’està desenvolupant. La Maria li ha proporcionat la Taula d’indicadors que trobaràs a l’annex 6. 

El Joan els voldria mostrar al web informatiu classificats segons les dimensions o àrees de 

coneixement del projecte.  
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15. Quina seria la classificació segons les àrees de coneixement de la gestió de projectes?  

 

A. I1: Abast, I2: Temps, I3: Cost, I4: Qualitat. 

B. I1: Temps, I2: Abast, I3: Cost, I4: Qualitat. 

C. I1: Eficàcia, I2: Eficàcia, I3: Eficiència, I4: Qualitat. 

D. I1: Eficàcia, I2: Temps, I3: Cost, I4: Efectivitat. 

 

 

Per tenir indicadors clars de l’avanç del projecte, l’Anna espera informes periòdics que incloguin 

l’anàlisi del treball completat segons el pla i la quantitat de diners que s’han gastat. 

 

 

16. Quin dels següents conceptes representa el valor estimat del treball que realment s’ha 

dut a terme?  

 

A. Valor guanyat (EV). 

B. Valor planificat (PV). 

C. Cost Real (AC). 

D. Variació del cost (CV).  

 

 

Per poder elaborar l’informe la Maria ha fet els següents càlculs:  

 

 Valor guanyat (EV) = 350 

 Cost real (AC) = 400 

 Valor planificat (PV) = 325 

 

 

17. Quin és el valor de la variació del cost (CV)? 

 

A. 350 

B. -75 

C. 400 

D. -50 

 

 

També  ha calculat el CPI (cost performance index) que ha resultat en 0,87.  

 

 

18. Quina de les següents afirmacions és CERTA pel que fa a aquest valor? 

 

A. En aquest moment esperem que el projecte total costi un 87% més del que es va planificar. 

B. Quan s’hagi acabat el projecte haurem gastat un 87% més del que es va planificar.  

C. El projecte progressa al 87% del ritme previst. 

D. El projecte està obtenint 0,87€ de valor en treball per cada euro consumit. 
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Durant el desenvolupament del projecte es plantegen problemàtiques que requereixen conèixer la 

legislació i l’organització. Se’ls presenten una sèrie de dubtes.  

 

 

19. Quina de les següents afirmacions NO és CERTA segons la legislació vigent en el 

disseny del procediment del nou tràmit? 

 

A. El disseny del procediment ha de vetllar per la màxima simplificació encara que incrementi 

la documentació acreditativa a aportar pel ciutadà. 

B. S’ha d’incorporar al catàleg de documents de l’Ajuntament la informació sobre els 

documents que componen l’expedient i les seves característiques constitutives. 

C. El disseny del procediments ha de vetllar per la màxima simplificació i l’increment constant 

de la qualitat. 

D. S’ha de dur a terme un anàlisi de redisseny funcional i de simplificació dels procediments 

que valori la supressió o reducció dels documents sol·licitats a la ciutadania, els terminis 

previstos i els recursos necessaris per tramitar els procediments administratius. 

 

 

En Ramon està analitzant les dades que es recolliran durant el procés de tramitació i no té clar si 

en aquest cas és necessari fer una avaluació de l'impacte de les operacions de tractament en la 

protecció de dades personals.  

 

 

20. A qui haurà de dirigir aquest dubte? 

 

A. Al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona. 

B. A l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

C. A l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

D. Al Responsable del tractament. 

 

 

Finalment la resposta que ha rebut el Ramon confirma que cal de fer un anàlisi d’impacte.  

 

 

21. Quins elements de la llista següent NO formen part del contingut mínim establert que ha 

d’incloure l’avaluació segons el Reglament Europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d’aquestes dades? (Assenyala dues respostes) 

 

A. Una avaluació de la necessitat i la proporcionalitat de les operacions de tractament pel que 

fa a la seva finalitat.  

B. Una avaluació dels riscos per als drets i llibertats dels interessats.  

C. Una justificació de la legitimitat legal del responsable del tractament per la recollida de les 

dades. 

D. Una autorització del delegat de protecció de dades per la realització del tractament. 
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L’últim dubte que li queda al Ramon, pel que fa a la protecció de dades, és: 

 

 

22. A qui li correspon prendre la decisió de quin és el període de conservació de les dades? 

 

A. Li correspon a l’Anna, com a directora de l’àrea, ja que és la responsable executiva del 

tractament segons les Taules d’accés i avaluació documental. 

B. Els correspon conjuntament al Ramon i a l’Anna, com a responsable de la implantació 

tecnològica del tractament i responsable executiu del tractament, respectivament, segons 

les Taules d’accés i avaluació documental. 

C. Li correspon a la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, segons les 

Taules d’accés i avaluació documental per a cada sèrie documental. 

D. Li correspon al delegat de protecció de dades segons les Taules d’accés i avaluació 

documental. 

 

 

La pèrdua d’informació o un incident de seguretat en les dades tractades per aquest tràmit 

suposarien un perjudici greu per l’Ajuntament.  

 

 

23. Quin creus que és el nivell de classificació d’aquest tràmit d’acord amb la instrucció 

d’identificació i signatura de l’Ajuntament de Barcelona? 

 

A. Nivell BAIX. 

B. Nivell MITJÀ. 

C. Nivell ALT. 

D. La instrucció d’identificació i signatura de l’Ajuntament de Barcelona no fa referència als 

nivells de seguretat dels tràmits. 

 

 

El Ramon creu que seria interessant disposar d’una aplicació mòbil municipal que permetés accedir 

al tràmit, on l’usuari es pogués identificar i signar digitalment tant per internet, telèfon o 

presencialment.  

 

 

24. Entenent que el projecte s’està executant a principis de l’any 2019, a quin servei propi de 

l’Ajuntament de Barcelona s’hauria de dirigir el Ramon per avaluar la possibilitat que el 

tràmit que està construint pogués disposar de la funcionalitat indicada anteriorment?  

 

A. S’ha d’adreçar al responsable de l’idCATMòbil.  

B. S’ha d’adreçar al responsable del bcnID. 

C. S’ha d’adreçar al responsable del servei mobileID.  

D. No hi ha cap aplicació mòbil de l’Ajuntament de Barcelona que permeti signar digitalment 

per internet, telèfon o presencialment. 
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L’equip del projecte, per una altra banda, està treballant en un altre aspecte important del projecte: 

l’anàlisi dels requeriments sobre l’accessibilitat del web.  

 

 

25. Quines de les següents afirmacions són FALSES pel que fa a l’accessibilitat web? 

(Assenyala dues respostes) 

 

A. El web haurà de ser accessible per a les seves persones usuàries i, en particular, per a les 

persones grans i persones amb discapacitat, de manera que els seus continguts siguin 

perceptibles, operables, comprensibles i robustos.  

B. Amb caràcter excepcional, atenent la càrrega desproporcionada que el compliment dels 

requisits d’accessibilitat pugui suposar per a l’entitat obligada, es pot exceptuar el 

compliment dels requisits d’accessibilitat. L’excepció al compliment dels requisits 

d’accessibilitat ha de ser motivada i es limita al contingut concret i al que és estrictament 

necessari per reduir la càrrega. 

C. En el moment que es creï el web s’haurà de proporcionar una declaració d’accessibilitat 

detallada, exhaustiva i clara. No farà falta que es revisi aquesta declaració a no ser que hi 

hagi canvis significatius en l’estructura del web. La declaració s’ha de publicar com a mínim 

a la pàgina principal amb un enllaç denominat «Avís Legal» o el seu equivalent en l’idioma 

en què estigui disponible la pàgina. 

D. L’accessibilitat s’ha de tenir present de manera integral en el procés de disseny, gestió, 

manteniment i actualització de continguts dels llocs web. 

 

 

PREGUNTES DE RESERVA 

 

 

El responsable de l’àrea de transparència s’ha posat en contacte amb l’Anna per veure quina 

informació generada per la seva àrea s’ha de fer pública. Li han fet arribar aquesta llista que conté 

la informació que, segons l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, està subjecta al règim de transparència. A la llista que li 

han fet arribar, però, hi ha errors.  

 

 

26. Indica quines de les següents informacions NO estan subjectes al règim de 

transparència: (Assenyala dues respostes)   

 

A. La gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.  

B. Els entregables dels contractes. 

C. Les convocatòries i l’atorgament de les subvencions i els ajuts públics.  

D. Les retribucions de tots els membres del departament. 

 

 

A l’àrea funcional d’ajuts han recopilat tota la informació que els han requerit des de l’àrea de 

transparència i aquests els han comentat que en un període de quinze dies ja es trobarà publicada. 
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27. En quin mitjà es publicarà? 

  

A. A la Gaseta Municipal. 

B. A la Seu Electrònica. 

C. Al tauler d’edictes. 

D. Al Portal de Transparència. 

 

Després de mig any de feina el projecte ha acabat i el tràmit s’ha posat en marxa. Fa poc s’ha obert 

el període de sol·licitud d’ajuts i l’equip es troba amb les següents consultes per resoldre referents 

a les tramitacions dels expedients.  

 

El senyor Rius ha anat a una oficina d’atenció al ciutadà a presentar la sol·licitud per l’ajut. Un dels 

criteris a tenir en compte és el nivell de renda però el senyor Rius no ha portat el document 

justificatiu que es demana per tramitar l’ajut.  

 

 

28. D’acord amb la llei 39/2015, quina resposta se li ha de donar al Sr. Rius? 

 

A. Que ha de presentar la documentació exigida en el procediment o no podrà tramitar l’ajut. 

B. Que té dret a no aportar aquest document ja que ha estat elaborat per una administració 

pública. 

C. Que ha de presentar la documentació exigida en el procediment ja que ha estat elaborat per 

una altra administració i el dret a no aportar documents que ja estan en poder de 

l’administració actuant no és d’aplicació en aquest cas. 

D. Que no pot presentar cap document que ell consideri rellevant si aquest no s’exigeix en el 

procediment. 

 

 

El senyor Garcia ha realitzat una petició de dret d’accés per saber quantes ajudes s’han sol·licitat. 

En el moment de fer la petició ha escollit la modalitat de notificació electrònica. El dia 2 de 

novembre de 2020 l’Ajuntament ha notificat electrònicament al senyor Garcia (veure Notificació a 

l’annex 7).  

 

El dia 15 de novembre de 2020 el senyor Garcia, no ha rebut cap avís al correu electrònic ni al 

mòbil que havia proporcionat en la sol·licitud, i encara no ha accedit a la notificació.  

 

 

29. Quines de les següents afirmacions són CERTES sobre aquesta notificació? (Assenyala 

dues respostes) 

 

A. La notificació s’entén rebutjada ja que han transcorregut més de 10 dies naturals des de la 

posada a disposició de la notificació sense que el senyor Garcia hi hagi accedit. 

B. El contingut de la notificació és incomplert ja que indica els recursos que es poden 

interposar però no indica ni l’òrgan davant el qual s’han de presentar ni els terminis. 

C. La notificació no és vàlida ja que no es va practicar l’avís a l’adreça de correu electrònic. 

D. La notificació serà practicada també en paper ja que es tracta d’una persona física i no té 

l’obligació de de relacionar-se electrònicament amb l’administració. 
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L’Ajuntament doncs es disposa a tancar l’expedient del senyor Garcia.  

 

 

30. D’acord amb la llei 39/2015 Quins d’aquests documents NO han de formar part de 

l’expedient? (Assenyala dues respostes) 

 

A. Els dictàmens.  

B. Les notificacions.  

C. Les comunicacions i els informes interns.  

D. La informació de caràcter auxiliar. 
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ANNEX 1 Anunci publicat al web municipal  
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ANNEX 2 Llista de contractacions 

 

 

 

 

  

 Contracte 
Import 

 (sense IVA) 
Durada del 
contracte 

Tipus 
expedient 

1 
Obres de renovació dels 
sistema de climatització 

297.433,23€ 4 mesos Ordinari 

2 

Subministrament i 
arrendament sense opció de 
compra d'equips 
multifuncionals per 
impressió, escaneig i còpia 
de documents pel districte 
de Sant Andreu 

62.111,21€ 2 anys Ordinari 

3 

Serveis tècnics necessaris per 
la construcció d’un tràmit 
electrònic, amb mesures de 
contractació pública 
sostenible 

443.777,23€ 1 any i 2 mesos Ordinari 

4 
Assistència tècnica i suport a 
les convocatòries de 
subvencions 

70.375,00€ 10 mesos Ordinari 

5 
Formació per al 
manteniment de sistemes  
informàtics 

14.830,87€ 2 mesos  
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ANNEX 3 Matriu d’assignació de responsabilitats de les tasques 

d’administració i gestió del projecte 

 

                                                             Actor 

 Activitat 
SM RC PO  PPO CD CS DT KU 

Convocar Comitè de direcció  AR C C I    

Fer l’acta Comitè de direcció  A C R I    

Convocar Sprints R A C C  I C I 

Fer l’acta del Sprint C A C C  I R  

Controlar i gestionar els recursos del projecte  A R C     

Fer l’acta de kick-off I A C C I C R  

Actualitzar el quadre de indicadors C A C R I I C  

Actualitzar la matriu RACI C A C R  I I  

Actualització del pla de projecte C A C R  C C  

 

On:  

• Rols: A (Aprovador), R (Responsable), C  (Consultat), I (Informat). 

• Actors: SM: Scrum Master / RC: Responsable de Contracte / PO: Product Owner / PPO: Proxy 
Product Owner / CD: Comitè de Direcció / CS: Comitè de Seguiment / DT: Equip de 
Desenvolupament  / KU: Usuaris clau  
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ANNEX 4 Matriu de riscos 

Tipus Risc Accions mitigadores 
Data màx. 

acció 
Impacte Probabilitat Responsable 

Finançament 
Necessitats addicionals 

d’infraestructura no 
contemplades en el pressupost 

Identificar qui es farà càrrec d’aquesta 
despesa 

Novembre 
'19 

Alt 
(55.000€) 

Baixa (10%) Anna 

Organitzatiu 
El projecte pot comportar la 
definició de nous serveis a 

l'Ajuntament 

Identificar els referents funcionals AjB dels 
nous serveis (Catàleg de procediments, 

tramitador genèric expedients,...) 
Gener '20 

Baix 
(9.000€) 

Mitja (30%) Ramon 

Organitzatiu 
No estan clarament definides 
quines són les responsabilitats  

Definir matriu de responsabilitats Setembre’19 
Alt 

(43.000€) 
Baixa (10%) Maria 

Planificació 
Es disposa de molt poc temps i 

no es podran assumir canvis 
d’abast 

1) Gestionar les expectatives a les àrees de 
l'Ajuntament 

2) Assegurar lideratge del projecte amb 
independència de l'escenari polític 

Octubre’19 
Mig 

(20.000€) 
Mitja (30%) Anna 
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ANNEX 5 Llista de tasques  

 

ID Tasca d’inici 
Duració en 
Setmanes 

Tasques 
Precedents 

T1 Prototipus 2 - 

T2 Tancament requeriments legals 7 - 

T3 Provisió de la infraestructura 2 - 

T4 Maquetació  3 T1 

T5 Disseny gràfic 8 T1 

T6 Desenvolupament  4 T3 

  T7 Sortida a producció 6 T2, T6 

 

 

ANNEX 6 Taula d’indicadors 

ID Indicador Fórmula Tendència 
desitjada 

Període Freqüència 
de mesura 

I1 Fites assolides Fites assolides/Fites totals Positiva Mensual Mensual 

I2 Endarreriment 
Σ Dies d’endarreriment/ Σ Dies totals de 
projecte 

Negativa Mensual Mensual 

I3 
Variació del cost 
CV 

Valor guanyat(EV) - Cost real (AC) Positiva Puntual Mensual 

I4 No Conformitats 
Número de no conformitats/número 
entregues 

Positiva Puntual Mensual 
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ANNEX 7 Notificació 

 

 

EXP: DA-2019-0000 

SOL·LICITANT: XXXXXXXX 

 

Notificació per part de la Secretària Delegada de la Resolució del Gerent de l’Institut Municipal de 
XXXXXX de Barcelona per la qual es disposa estimar parcialment la sol·licitud d’informació pública 
formulada pel Sindicat XXXXX a l’empara de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.  

 

Us comunico que en data 2 de novembre de 2020 el Gerent de l’Institut Municipal de XXXXX de 
Barcelona ha adoptat la resolució que segueix: 

 

“RESOLUCIÓ 

PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT la sol·licitud d’accés a la informació pública formulada pel 
Sindicat XXXXX amb entrada en data XXXXX (Exp.DA-2019-0000) 

SEGON.- FACILITAR la informació sol·licitada que no hagi estat designada com a confidencial per les 
empreses afectades.  

TERCER.- FACILITAR al sol·licitant còpia dels escrits a través del quals les empreses afectades han 
comparegut en el present procediment. 

QUART.- NOTIFICAR la present Resolució als interessats”. 

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administra, es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició o es pot interposar recurs contenciós administratiu. 

 

Barcelona, 2 de novembre de 2020. 

 

Secretaria Delegada 
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SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 2.  
 
L’Ajuntament de Vilanova de Maials, pertany a la província de Barcelona, té una població de 

189.963 persones segons dades del padró municipal del 2018 i una plantilla de 984 persones.  

Amb la constitució del nou ajuntament, la gerent de Recursos Humans i Organització planteja que 

no es pot demorar més l’elaboració de la Relació de Llocs de Treball (RLT) ja que fins a la data la 

seva eina de treball és un Catàleg de Llocs de Treball (CLT) elaborat a l’any 2005. 

La regidora de règim interior responsable, entre d’altres, dels àmbits de Recursos Humans i 

Organització però desconeixedora de la normativa vigent no sap tot el que implica un procés 

d’aquestes característiques i demana que se li prepari un informe detallat justificant tant la 

necessitat com les implicacions del projecte. 

Un dels temes que posa en qüestió és la necessitat de canviar el Catàleg de Llocs de Treball actual 

per una Relació de Llocs de Treball ja que segons diu “un Catàleg de Llocs de Treball i una Relació 

de llocs de Treball és el mateix”. 

Tenint en compte els coneixements que tens com a Tècnic/a d’Organització especialitzat/da en 

gestió de recursos humans la gerent et demana que confirmis aquest extrem i que preparis un 

informe a partir dels dubtes plantejats per la regidora. 

 

1. Quines de les següents afirmacions són CERTES? (Assenyala dues respostes). 

 

A. El Catàleg de llocs de treball és una Relació de llocs de treball incomplerta. 

B. El Catàleg de llocs de treball és un instrument transitori aprovat a l’espera de la Relació de 

llocs de treball. 

C. La regidora de Règim Interior té raó i no cal fer una Relació de Llocs de Treball perquè és el 

mateix que un Catàleg de Llocs de Treball però amb un nom diferent. 

D. No cal fer una Relació de Llocs de Treball perquè aquesta és una eina que no té caràcter 

obligatori sinó discrecional per part de cada administració pública. 

 

 

2. Segons el decret 214/1990 quin dels següents NO és un contingut obligatori d’una 

Relació de Llocs de Treball? 

 

A. La denominació i la forma de provisió del lloc i el seu enquadrament orgànic.  

B. Les característiques essencials del lloc, incloent, si s'escau, les funcions específiques 

atribuïdes, així com els requisits exigits per ocupar el lloc de treball. 

C. El complement de destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com també, si 

s'escau, el complement específic corresponent.  

D. Les retribucions bàsiques. 
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3. D’acord amb l’estructura actual del catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de 

Vilanova de Maials creus que en cas de fer-se una Relació de Llocs de Treball caldria 

incorporar alguna altra informació a l’actual? 

 

 

 

A. Sí, caldria incorporar el complement de productivitat. 

B. Sí, caldria incorporar, entre d’altres, la forma de provisió, l’enquadrament orgànic i els llocs 

eventuals. 

C. Sí, caldria incorporar, entre d’altres, els requisits de titulació i el tipus de lloc però excloure el 

complement de destí. 

D. No, amb la informació que hi ha actualment és suficient per a aprovar la Relació de Llocs de 

Treball. 

 

 

4. La regidora de Règim Interior està preocupada pel procés d’aprovació de la Relació de 

Llocs de Treball donat que estan governant en minoria. Creus que té motius per estar 

preocupada? 

 

A. Sí, perquè s’ha d’aprovar pel plenari. 

B. No, perquè ho aprova la Comissió de Govern. 

C. No, perquè ho aprova l’alcaldessa a través d’un decret.  

D. Sí, perquè tot i que no necessita aprovació per part del plenari segur que l’oposició intentarà 

forçar el seu debat a les comissions de plenari. 

 

 

LLOC DE TREBALL/TREBALLADOR CAT CD SAL.BASE CD CE

FUNCIONARIS ADM. GENERAL

SECRETARI A1 28 1151,17 864,01 2474,93

INTERVENTOR A1 20 1151,17 456,41 345,04

TRESORER A1 20 1151,17 456,41 345,04

TAG A1 26 1151,17 742,73 1245,54

ADMINISTRATIVA TRESORERIA C1 21 747,37 491,34 928,13

ADMINSITRATIVA INTERVENCIÓ C1 21 747,37 491,34 928,13

ADMINISTRATIVA SECRETARIA C1 18 747,37 409,79 770,36

AUX. ADMINISTRATIVA SERV.ECO. C2 14 622,01 316,61 460,06

TAG SECRETARIA A2 16 995,39 363,23 369,63

LABORALS ADMINISTRACIO GENERAL

AUXILIAR CENS C2 14 622,01 316,61 460,06

AUXILIAR URBANISME C2 16 622,01 363,23 615,21

AUXILIAR ADMVA ESPORTS C2 12 622,01 269,96 346,53

AUXILIAR REGISTRE-jub parc C2 12 311,01 134,98 210,88

CONSERGE/NOTIFICADOR AP 12 569,3 269,96 421,74

TECNIC AUXILIAR INFORMATICA C1 18 747,37 409,79 781,92

AUXILIAR SECRETARIA C2 12 622,01 269,96 421,74

TEMPORAL AUXILIAR DE RELLEU C2 12 622,01 269,96 421,74

TEMPORAL AUXILIAR DE RELLEU C2 12 622,01 269,96 421,74
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5. Aquest matí t’has trobat sortint d’una reunió a la regidora i aquesta ha aprofitat per 

preguntar-te sobre la necessitat d’iniciar el procés d’elaboració de la relació de llocs de 

treball. Sort que havies començat a preparar les notes que t’havia demanat i li has pogut 

donar resposta. Després de la conversa que heu mantingut i amb els arguments que li 

has donat ha decidit que no es pot esperar més i que cal iniciar el procés de forma 

immediata, ja que pel que li han comentat companys de partit que estan a altres 

ajuntaments el procés és llarg i complex. Per a l’elaboració i l’aprovació d’una relació de 

llocs de treball cal assolir diferents fases. 

 

1. Negociació amb la part social 

2. Valoració dels llocs de treball  

3. Aprovació i Publicació 

4. Classificació dels llocs 

5. Estudi retributiu 

6. Estudi justificatiu de l’estructura administrativa o el seu organigrama funcional 

7. Anàlisi i descripció de llocs 

 

Del llistat anterior i d’acord amb el que determina el decret 214/1990 i la resta de 

normativa de referència ordena les fases a seguir per a l’elaboració d’una Relació de 

Llocs de Treball: 

 

A. 1, 4, 7, 5, 6, 2, 3 

B. 6, 7, 2, 5, 4, 1, 3 

C. 2, 5, 4, 1, 6, 7, 3 

D. 6, 7, 5, 2, 1, 4, 3 

 

 

6. En relació a la tipologia de llocs de treball a incloure en una relació de llocs de treball, 

quina de les següents afirmacions és CERTA? 

 

A. Un mateix lloc de treball ha d’estar obert a funcionaris, laborals i eventuals. 

B. Els llocs de treball han d’estar reservats exclusivament a funcionaris mai a laborals o 

eventuals. 

C. Les funcions d’autoritat només poden ser desenvolupades per llocs reservats a funcionaris. 

D. Els llocs de treball han d’estar sempre reservats a eventuals. 

 

 

7. Quins dels següents tràmits NO són preceptius per a l’aprovació de la Relació de Llocs 

de Treball? 

 

A. Negociació en la mesa general de negociació. 

B. Negociació amb els delegats sindicals. 

C. Valoració de llocs de treball. 

D. Publicació de la Relació de Llocs de Treball. 
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8.  On es publicarà la Relació de Llocs de Treball de Vilanova de Maials? 

 

A. No cal publicació. 

B. Al DOGC. 

C. Al BOPB. 

D. Al BOE. 

 

 

9. Un cop aprovada la Relació de Llocs de Treball per l’òrgan competent es poden fer 

al·legacions? (Assenyala dues respostes). 

 

A. Sí, en un termini de 30 dies. 

B. No, però es pot posar un recurs de reposició. 

C. No, però es pot acudir a la via contenciosa-administrativa. 

D. No, un cop aprovada cal esperar a què s’obri un procés de modificació i en aquell moment 

exposar el desacord. 

 

 

10. Dintre del procés d’elaboració de la Relació de Llocs de Treball hi ha un subprocés amb 

entitat pròpia i d’una enorme complexitat. Ens referim a la Valoració de Llocs de Treball 

(VLT), que ens servirà per a determinar a nivell retributiu: 

 

A. Només el Complement Específic. 

B. El complement específic i el complement de destí. 

C. El complement de productivitat. 

D. Totes les retribucions. 

 

La regidora vol que tot el procés de la valoració de llocs de treball sigui transparent, amb 

participació dels treballadors i de les treballadores, amb persones expertes que garanteixin un 

procés a nivell tècnic impecable, sobretot, tenint en compte que a l’ajuntament no hi ha cap tècnic/a 

amb experiència prèvia en l’elaboració de Valoracions de llocs de Treball. En aquest sentit pensa 

que és molt important una bona composició de la Comissió de Valoració.  

 

11. Quina de les següents propostes creus que acomplirà millor aquests requeriments? 

 

A. Tècnics/ques de la Gerència de RRHH. 

B. Representants sindicals i representants dels comandaments. 

C. Tècnics/ques de la Gerència de RRHH i representants sindicals. 

D. Tècnics/ques de la Gerència de RRHH, representants sindicals i assessors/res externs/nes. 

 

 

 



 

26 
 

 

 

 

12. Quines de les següents NO són funcions pròpies de la Comissió de Valoració? 

A. Decidir la metodologia de valoració a seguir i triar el manual de valoració. 
B. Validar la descripció  de llocs de treball i  l'organigrama. 
C. Aprovar la plantilla. 
D. Valorar les possibles al·legacions. 

 

La regidora vol conèixer les implicacions de fer una valoració de llocs de treball i et proposa una 

situació per acabar d’entendre l’impacte: 

Imaginem que en un mateix departament hi ha dues persones que ocupen el mateix lloc de treball. 

La manera de treballar d’aquestes dues persones no té res a veure. Una d’elles, la Maria, fa poc 

que s’ha incorporat a l’Ajuntament i tothom coincideix en què treballa molt bé. Fa les feines amb 

molta cura, sempre lliura els encàrrecs en el termini que se li ha demanat i, en general, es pot 

qualificar la seva feina com d’alta qualitat. L’altra, la Núria, és tot el contrari sempre posa problemes 

a qualsevol encàrrec que se li fa, lliura els treballs fora de termini i en moltes ocasions el seu cap li 

ha de retornar perquè la qualitat no arriba als mínims exigibles. 

 

13.  La regidora vol saber si a través de la valoració de llocs de treball es posarà en 

evidència aquesta situació donant una puntuació diferent a cada d’una d’elles i per tant 

una retribució diferent. (Assenyala dues respostes). 

 

A. Sí, la valoració de llocs de treball incorpora factors que valoren la qualitat de la feina. 

B. No, la valoració de llocs de treball no valora com es desenvolupa la feina. 

C. No, per valorar com es fa la feina cal emprar altres tècniques. 

D. No, la retribució dels treballadors públics ve tota determinada pels pressupostos generals de 

l’estat i no té cap vinculació amb la valoració de llocs de treball. 

  

 

Cal ara analitzar els diferents mètodes existents per tal de decidir quin serà el que s’utilitzi a 

l’Ajuntament. La regidora vol valorar la possibilitat de treballar amb algun dels sistemes existents en 

el mercat però no està segura de quins hi ha ni tampoc quina és la seva bondat respecte a d’altres 

fets a mida. 
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14. A quin mètode de valoració de llocs de treball correspon la següent taula resum? 

 

A. Sistema Towers Perrin. 

B. Sistema Watson Wyatt. 

C. Sistema Hay. 

D. Sistema IPE, International Position Evaluation. 

 

 

15.  Cal prendre una decisió ja que el temps va passant, quina de les següents afirmacions 

NO és certa si ens referim a sistemes de valoració existents en el mercat (tipus Hay, IPE, 

Watson Wyatt, Towers Perrin)? 

A. Els factors inclosos en qualsevol d’aquests sistemes poden no adaptar-se als requisits, 
característiques i cultura de l’organització. 

B. Es pot produir una dependència del proveïdor extern per a la seva aplicació i la revisió 
periòdica dels resultats. 

C. Requereix dissenyar tot el sistema des de 0, per tant, la fase de determinació de factors, 
graus i pesos és molt complexa. 

D. El sistema ha estat provat en altres organitzacions pel que facilita anticipar possibles 
dificultats. 

 
 
 
 
 

Subtipus lloc Jobholder Know How Problemsolving Accountability Total Grade

Gerent G- III 3 608 F 4- (50) 304 F+ 4 S- 400 1312 22

Gerent F+ III- 3 528 F 4- (50) 264 F 4- S- 350 1142 21

Director 1 F II+ 3 460 E 4- (43) 200 E+ 3+ S 230 890 19

Director 1 F III- 3 460 E 4- (43) 200 E+ 3+ S 230 890 19

Director 2 F II 3 400 E 4- (43) 175 E 3 S 200 775 18

Director 2 F- II 3 350 E 4- (43) 152 E 3- S 175 677 17

Cap Departament 1 E+ II- 3 304 E 3+ (38) 115 E- 2+ S 152 571 16

Cap Departament 2 E I+ 3 264 D 3+ (33) 87 D+ 2- S 100 451 14

Cap Secció 1 E- I+ 3 230 D 3+ (33) 76 D+ N IV+ 87 393 13

Cap Secció 2 D+ I 2 175 D 3- (29) 50 D N IV- 66 291 11

Cap Secció 3 D- I 2 132 C 3- (25) 33 C+ N III+ 43 208 9

Gestor Projecte 1 E I+ 3 264 E 4- (43) 115 E- 2 S 132 511 15

Gestor Projecte 2 E- I 3 200 D 3+ (33) 66 D+ 2- S- 87 353 13

Tècnic 1 E+ I 3 264 E 3+ (38) 100 E- N IV+ 115 479 15

Tècnic 2 E I 2 200 D 3+ (33) 66 D+ N IV+ 87 353 13

Tècnic 3 D+ I 2 175 D 3+ (33) 57 D N IV 76 308 12

Tècnic 3 E- I- 2 175 D 3+ (33) 57 D N IV 76 308 12

Tècnic 4 D+ I- 2 152 D 3- (29) 43 D- N III+ 57 252 10

Suport 1 D I 2 152 D 3- (29) 43 D N III 57 252 10

Suport 2 D- I 2 132 C 3- (25) 33 C+ N III 43 208 9

Suport 3 C+ I- 2 115 C 3- (25) 29 C N III 38 182 8

Suport 4 C+ I- 2 115 C 2+ (22) 25 C- N III 33 173 7

Suport 4 C+ I- 2 115 C 2+ (22) 25 C- N III 33 173 7

Suport 5 C+ I- 1 100 B 2+ (19) 19 B+ N II+ 22 141 6

Suport 6 C T+ 1 87 B 2- (16) 14 B N II 19 120 5
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Finalment, per tal de tirar endavant el projecte s’ha decidit la contractació d’una empresa 

especialitzada en l’elaboració de Relació de Llocs de Treball i Valoració de Llocs de Treball per tal 

de fer l’acompanyament durant tot el procés. Tenint en compte que es calcula que tot el procés fins 

a l’aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball durarà 22 mesos i que el preu de licitació 

serà de 118.000 € iva inclòs. 

  

16. En aquest cas, quin tipus de contractació caldrà fer? 

 

A. Contracte de subministrament. 

B. Contracte de serveis. 

C. Contracte mixt. 

D. Contracte administratiu especial. 

 

 

17. Quin procediment d’adjudicació seguirem per a tramitar el contracte esmentat? 

 

A. Obert simplificat. 

B. Obert harmonitzat. 

C. Obert no harmonitzat. 

D. Restringit harmonitzat. 

 

Després de revisar diferents metodologies i manuals de valoració existents s’ha decidit que la millor 

opció atenent a les singularitats de l’Ajuntament és la de dotar-se d’un manual de valoració propi.  

 

18. D’acord amb l’article 24b del TREBEP que determina el contingut del Complement 

Específic, quins factors haurà de contenir un manual de valoració basat en el mètode de 

puntuació de factors per valorar aquest complement? 

 

A. Especial dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat, o les condicions de 

treball. 

B. El grau d’interès, iniciativa o esforç. 

C. El grau d’interès, iniciativa i incompatibilitat. 

D. Especial dificultat tècnica, iniciativa, esforç i perillositat. 

 

Recentment, s’ha aprovat el III Pla per la Igualtat de l’Ajuntament de Vilanova de Maials una de les 

premises que recull és la necessitat d’aplicar criteris de perspectiva de gènere en la valoració de 

llocs de treball per tal de treballar per disminuir la “bretxa salarial” existent. 
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La teva cap et demana que facis una proposta dels subfactors a incloure dintre del factor 

“Condicions de treball” per tal de garantir que els llocs de treball que històricament estan feminitzats 

no quedaran invisibilitzats i per tant menys valorats. 

 

19. Quina de les següents classificacions creus que assoliria millor aquesta demanda? 

 

A. Condicions de treball 

a. Perillositat 

b. Ambient de treball 

c. Esforç físic 

 

B. Condicions de treball 

a. Criticitat temporal 

b. Atenció canviant 

c. Criticitat per errades 

d. Esforç físic 

e. Ambient de treball 

f. Soroll i vibracions 

g. Perillositat 

 

C. Condicions de treball 

a. Esforç mental 

b. Esforç emocional 

c. Risc psicosocial 

d. Esforç físic 

e. Risc d’accident 

 

D. Condicions de treball 

a. Esforços físics 

b. Ambient de treball 

c. Soroll 

d. Temps d'exposició a activitats de risc 

e. Probabilitat d'accident 

 

En el procés de recollida d’informació hi ha hagut un incident a les vostres oficines i alguns dels 

qüestionaris utilitzats per a la descripció dels diferents llocs de treball s’han barrejat i ara és un 

problema per acabar d’elaborar les fitxes descriptives. Cal esbrinar a quins llocs de treball 

corresponen algunes funcions. Aquesta tasca us la repartiu entre els diferents companys de l’equip.  
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20. Identifica quines de les següents funcions corresponen al lloc de Tècnic/a Mig en 

Informàtica: (Assenyala dues respostes). 

 

A. Realitzar el disseny tècnic, anàlisi i programació de solucions TIC d’aplicació a l’àmbit on 
desenvolupa la seva activitat, d’acord a la metodologia i als estàndards de 
desenvolupament, arquitectura i seguretat. 

B. Liderar els processos de canvi tecnològic al global de l’organització potenciant la 
transformació interna i els estàndards d’ús. 

C. Introduir dades informàtiques dels aplicatius per tal de mantenir actualitzada la informació. 
D. Dissenyar, implantar i millorar els processos que impactin en la millora de la gestió i 

prestació de serveis TIC, d’acord a les metodologies estàndard de mercat. 
 
 
 A continuació es mostra la taula d’equivalències entre graus i punts per cada factor i subfactor del 

Manual de Valoració de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vilanova de Maials: 

Factors i subfactors 

Graus 

1 2 3 4 5 6 

1. Especial dificultat tècnica       

1.1. Complexitat tècnica 0 31 63 94 125  

1.2. Polivalència funcional 0 31 63 94 125  

2. Grau de dedicació       

2.1. Major dedicació 0 7 13 20   

2.2. Flexibilitat 0 10 20    

2.3. Disponibilitat 0 30     

2.4. Jornada partida 0 7 13 20   

2.5. Torns 0 7 13 20   

2.6. Nocturnitat 0 7 13 20   

2.7. Festivitat 0 7 13 20   

3. Responsabilitat       

3.1. Autonomia 0 13 25 38 50  

3.2. Supervisió directa de personal 0 9 18 26 35  

3.3. Supervisió indirecta de personal 0 9 18 27 36 45 

3.4. Impacte sobre els resultats 0 15 30 45 60  

3.5. Atenció al públic 0 9 18 27 36 45 

3.6. Custòdia de valors i/o recursos 
materials 

0 8 15 23 30  

3.7. Gestió econòmica 0 7 14 21 28 35 

4. Incompatibilitat 0 100     

5. Perillositat 0 25 50 75 100  

6. Penositat       

6.1. Ambient de treball 0 10 20 30 40  

6.2. Esforç físic 0 10 20 30 40  

 



 

31 
 

 

 

21. A quin mètode correspon la taula resum anterior? 

 

A. Mètode de comparació de factors. 

B. Mètode de jerarquització. 

C. Mètode de puntuació de factors. 

D. Mètode de classificació. 

 

El lloc de Secretari General de l’Ajuntament ha obtingut les següents puntuacions per cada factor 

i/o subfactor en la darrera sessió que ha fet la Comissió de Valoració. Manca però fer la translació a 

punts per tal de saber la puntuació definitiva del lloc. La regidora et demana que li diguis la 

puntuació definitiva perquè té molt d’interès a saber com quedarà aquest lloc respecte a altres llocs 

directius que ja han estat valorats. 

 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4 5 6.1 6.2 

5 5 2 3 2 3 1 1 1 5 4 4 5 4 1 6 1 1 1 1 

 

 

22. Aplicant la taula d’equivalències entre graus i punts per cada factor i subfactor del 

Manual de Valoració de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vilanova de Maials. Quina és 

la seva puntuació final? 

 

A. 525 

B. 554 

C. 545 

D. 565 

 

Després de més de 18 mesos des de l’inici dels treballs s’ha aconseguit acabar la Valoració de 

Llocs de Treball. A continuació es mostra un quadre resum d’una mostra de puntuacions 

obtingudes per cada lloc de treball, així com la retribució actual i una comparativa amb llocs de 

treball equiparables d’altres ajuntaments similars. Aquestes dades de comparació han estat 

obtingudes de l’estudi SIEM de la Diputació de Barcelona. 

Ara cal analitzar bé les dades per tal de veure quin impacte tindrà a nivell retributiu el procés 

realitzat. 
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Un cop acabada la fase de valoració de llocs de treball i realitzada la proposta retributiva la regidora 

vol analitzar els resultats abans d’enviar-los als sindicats per a la seva valoració conjunta.  

Només a primer cop d’ull es fixa en el fet que hi ha 2 llocs de treball (amb 3 ocupants) que tenen la 

mateixa puntuació (151 punts). El que l’ha posat en alerta és que cada un dels ocupants té una 

retribució diferent. 

En el següent gràfic trobem representada la recta de regressió així com la situació dels diferents 

llocs de treball tenint en compte la seva retribució i els punts obtinguts. 
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23. Tal i com veiem en el gràfic anterior l’índex de dispersió (r2) és de 0,8. La regidora vol 

saber què ens indica aquesta variable? (Assenyala dues respostes). 

 

A. La política retributiva vigent és adequada i calen petits ajustaments. 

B. La política retributiva vigent és inadequada i cal una nova política retributiva. 

C. En general, hi ha una gran dependència entre els punts obtinguts per cada lloc i la seva 

retribució. 

D. Cap de les anteriors. 

 

 

24. En el gràfic anterior veiem la situació dels llocs que preocupen a la regidora. Tenint en 

compte que s’ha decidit que els llocs que estan situats per sobre de la recta se’ls hi 

aplicarà un Complement Personal Transitori (CPT) independentment de si estan molt o 

poc per sobre de la recta, quines implicacions tindrà per a les 3 persones que hem 

comentat? 

 

A. Cap, la seva retribució seguirà sent la mateixa perquè totes estan per sota de la recta. 

B. A partir de l’any següent a l’aprovació definitiva se li reduirà l’escreix retributiu al treballador 

que té les seves retribucions per sobre de la recta per igualar-lo a la resta. 

C. En la següent nòmina a partir de l’aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball es 

farà la mitjana dels sous del ocupants del lloc i se’ls hi aplicarà el mateix a cada una d’elles. 

D. L’escreix del sou al treballador que es troba per sobre de la recta s’anirà absorbint amb els 

futurs increments retributius. 

 

 
 

Un cop fet l’estudi d’equitat externa la regidora vol verificar si és certa la reivindicació retributiva 

dels treballadors. 
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25. Analitzant el gràfic d’equitat externa quina de les següents afirmacions és CERTA? 

 

A. No hi ha cap lloc de treball de l’Ajuntament que tingui una retribució superior a la de llocs 

equiparables d’ajuntaments de característiques similars. 

B. Tots els llocs de treball de l’Ajuntament cobren per sota de les retribucions mínimes del seu 

grup de comparació. 

C. La majoria de llocs de treball de l’Ajuntament tenen retribucions més baixes que les 

retribucions mitjanes del grup. 

D. L’Ajuntament paga molt bé en comparació a ajuntaments similars. 

 

 

PREGUNTES DE RESERVA 

 

Finalment, es decideix que per a establir la nova política retributiva de l’Ajuntament s’utilitzarà com 

a referència la retribució mitjana del grup SIEM de comparació. 

 

 

26. D’acord amb això quins efectes tindrà l’aplicació d’aquesta nova política retributiva? 

 

A. Tots els treballadors tindran una pujada salarial.  

B. Tots els treballadors tindran una pujada salarial excepte dos als que se’ls hi aplicarà un 

CPT. 

C. Tots els treballadors tindran una pujada salarial excepte dos que tindran una baixada en la 

propera nòmina. 

D. L’aplicació d’aquesta nova política retributiva suposa no ampliar la massa salarial. 

 

 

27. Determina a quin coeficient de correlació correspon la següent afirmació “L’índex indica 

una dependència gairebé total entre les dues variables”: 

 

A. 0,1 

B. 0,2 

C. 0,3 

D. 0,8 

 

Un cop definida la nova política retributiva, a en Joan Garriga Suau ocupant del lloc “Capatàs de la 

brigada” se li ha aplicat un complement personal transitori de 5.000 €. Tenint en compte les seves 

retribucions actuals i que de cara al proper any s’espera un increment del 2% sobre el conjunt de la 

seva massa salarial.  
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28. Quina quantitat absorbirà en Joan l’any vinent? 

Sou Base Trienni Complement 
Destí 

Complement 
Específic 

Productivitat 

15.500 1.500 9.000 15.000 2.500 

 

A. 395 

B. 430 

C. 150 

D. 190 

 

El procés de valoració de llocs de treball ha estat un èxit, la implicació de totes les parts i la voluntat 

per a arribar a consensos ha possibilitat que el procés hagi arribat a “bon port”. El procés no ha 

estat mancat de tensions i moments complicats però finalment ha estat possible arribar a un 

resultat negociat que serà positiu pel conjunt de l’organització. 

La regidora encara no s’ho creu, haver arribat al darrer any de mandat amb el procés de Valoració 

de Llocs de Treball finalitzat i la Relació de Llocs de Treball aprovada en un context de “pau social” 

és el millor escenari que es podia imaginar. Tant és així que us fa l’encàrrec de començar a 

treballar en un procés per a implantar un sistema d’avaluació de l’acompliment. 

 

29. Què cal tenir en compte a l’hora de dissenyar un sistema que valori l’acompliment o 

assoliment de resultats? (Assenyala dues respostes) 

 

A. Els superiors directes determinaran a l’inici de l’any els criteris a través dels quals es 

valorarà a cada treballador. 

B. Anualment, es decidirà la quantia a repartir equitativament entre els treballadors. 

C. Es determinarà un sistema d’avaluació en funció de circumstàncies objectives relacionades 

directament amb el desenvolupament del lloc de treball i objectius assignats al mateix.  

D. El sistema d’avaluació es negociarà amb la part social i s’aprovarà al plenari. 

 

 

30. En el cas de determinar un increment retributiu a partir d’una valoració favorable de 

“l’acompliment”, com s’aplicarà? 

 

A. S’augmentarà el sou base. 

B. Es premiarà augmentant 1/3 d’un trienni i aquest augment serà consolidable. 

C. S’augmentarà el complement específic. 

D. S’assignarà un complement de productivitat. 
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SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 3.  
 

El districte de Nou Barris ha decidit destinar un edifici de propietat municipal, fins ara en desús, al 
barri de la Trinitat Nova, per a la construcció d’un equipament que serveixi de seu d’entitats que no 
disposen de locals suficients per a desenvolupar les seves activitats. 
 
Aquest edifici, una antiga escola actualment tancada, es troba en un lloc cèntric del barri i ben 
comunicat amb metro amb el centre de la ciutat. Té un total de 4.000 m2 distribuïts en 3 plantes i 
un pati interior de 500 m2. 
 
Tot i que la inversió que suposa aquest equipament no està inicialment prevista al PIM, tant al PAD 
del districte com al PAM de la ciutat es recull una línia d’actuació per donar suport a les entitats que 
tinguin com objectiu prioritari la millora de les condicions de vida de determinats col·lectius de la 
ciutat. 
 
Per una altra banda, a finals del mandat passat, es va aprovar el pla d’equipaments del districte a 
10 anys vista, després d’un ampli procés participatiu. En aquest pla es recollia la necessitat de 
disposar d’un equipament per donar suport als projectes de les entitats que treballen per millorar la 
cohesió social al districte. 
 
Aquest equipament també permetria desbloquejar una demanda de les entitats del barri de 
disposar d’una pista poliesportiva si es recuperés el pati interior. 
 
Donat que es tracta d’un equipament singular, l’Ajuntament no disposa d’un model de funcionament 
ni d’un pla funcional per iniciar el projecte. Per tant, des del districte s’ha previst acordar amb 
diferents àrees i departaments un pla de treball conjunt per a definir els continguts de l’equipament, 
el seu pla d’usos, els termes referents a la seva gestió així com els recursos necessaris pel seu 
condicionament i funcionament. 
 
Pel que fa a les entitats que podrien beneficiar-se de l’equipament, l’Ajuntament disposa d’un llistat 
de demandes d’entitats que sol·liciten poder disposar d’espais municipals per a desenvolupar les 
seves activitats. Aquestes demandes estan valorades tècnicament. Entre aquestes entitats n’hi ha 
que tenen un àmbit d’actuació de districte i d’altres que són de ciutat.  
 
Per tirar endavant el projecte, la gerent del districte ha format un equip de projecte amb l’encàrrec 
d’identificar les tasques a fer i els agents municipals implicats, així com de desplegar el calendari 
del projecte. Aquest equip haurà de presentar la seva proposta a la taula de direcció del districte. 
 
Una de les primeres tasques de l’equip de projecte serà identificar les àrees i departaments 
municipals que han de participar en la definició de l’equipament. Per això, a partir de les necessitats 
d’entitats i de la tipologia dels serveis que tradicionalment han centrat les demandes de les entitats, 
s’han identificat 5 possibles àmbits que podrien centrar els continguts del projecte de l’equipament: 
 

 Atenció i acompanyament a persones immigrants i refugiades. 

 Atenció a persones afectades per determinades malalties i llurs familiars. 

 Desenvolupament de projectes culturals de cultures minoritàries. 

 Desenvolupament de nous projectes associatius. 

 Suport al desenvolupament de projectes comunitaris al districte. 
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1. De les següents opcions a qui li correspondrà assumir els contactes amb les àrees i 

departaments centrals de l’Ajuntament per definir els continguts del projecte i per 
concretar els serveis que es podrien incloure en cada àmbit? 

 
A. Departament d’Administració. 
B. Serveis Socials. 
C. Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. 
D. Direcció de Llicències i Espai Públic. 

 
 
2. Amb quines unitats de l’Ajuntament s’haurà de treballar el llistat de demandes de locals 

fetes per entitats per tal de valorar la idoneïtat de les seves peticions, i les possibilitats 
de participar-hi i de compartir el projecte i els espais amb d’altres entitats? (Assenyala 
dues respostes). 
 
A. El departament d’Associacionisme i Iniciatives Ciutadanes que dona suport al 

desenvolupament associatiu a Barcelona. 
B. La direcció de Patrimoni, que té la relació valorada de demandes de locals fetes per les 

entitats a l’Ajuntament. 
C. L’Institut Barcelona Esports, que gestiona els centres esportius municipals. 
D. L’àrea sectorial referent de cada tema, que coneix les entitats del seu sector i ha valorat la 

viabilitat dels seus projectes. 
 
 
S’ha de valorar també la viabilitat del projecte d’ubicació d’una pista poliesportiva al pati interior, 
així com el seu encaix en el projecte general de l’equipament. Es vol que aquesta pista doni 
resposta a les demandes de molts grups de joves i adolescents del barri, així com de diferents 
professionals de l’àmbit social que demanen aquest recurs per a treballar projectes d’inclusió i 
cohesió socials entre diferents col·lectius del districte. Per a fer-ho, l’equip de projecte vol consultar 
els documents programàtics municipals que incorporin aquests espais com a instruments per al 
foment de la cohesió social. 
 
 
3. Quins dels següents documents programàtics de l’Ajuntament hauran de tenir en 

compte? (Assenyala dues respostes). 
 
A. Pla de l’Esport Escolar a Barcelona. 
B. Pla estratègic de l’Esport a Barcelona 2012-2022. 
C. Mesura de Govern: Programa d’Esports per a persones refugiades a Barcelona. 
D. Mapa d’Equipaments esportius de la ciutat de Barcelona. 

 
 
4. Tenint en compte el repartiment de competències entre districtes i sectors, quin 

departament municipal serà responsable de la gestió i del seguiment de la futura pista 
poliesportiva? 
 
A. El districte de Nou Barris. 
B. L’Institut Barcelona Esports. 
C. El Consorci d’Educació de Barcelona. 
D. Barcelona de Serveis Municipals S.A. 
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En el projecte es vol proposar un model de gestió de la pista que doni resposta a les demandes i 
necessitats existents al barri, al mateix temps que es garanteix el seu correcte estat de 
manteniment. Les opcions són les següents: 
 

1) Que hi hagi una entitat que es faci càrrec de la gestió i del funcionament i manteniment, que 
es finançaria a través del cobrament dels preus públics aprovats per l’ús de la pista. També 
es pot preveure que l’entitat faci inversió en obres incrementant el període de gestió. 

2) Que l’Ajuntament es faci càrrec de la gestió i del manteniment de la instal·lació a partir de 
recursos propis. 

3) Que hi hagi una entitat gestora que assumeixi les tasques de funcionament i manteniment 
però l’Ajuntament atorgarà una subvenció anual acordada, per garantir el funcionament de 
la instal·lació. 

4) Que la pista no tingui gestor i funcioni a partir d’unes normes públiques de funcionament i 
que l’Ajuntament assumeixi el manteniment extraordinari de la instal·lació quan sigui 
necessari. 

 
 

5. Quina de les anteriors opcions es correspon amb un model de gestió d’Ús lliure? 
 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
 
6. Quina de les anteriors opcions es correspon amb un model de gestió de Gestió Cívica? 

 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
 
7. Quina de les anteriors opcions es correspon amb un model de gestió de Concessió? 

 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
 
Una vegada definit de manera conjunta el contingut inicial de l’equipament, l’equip del projecte 
haurà de confeccionar un cronograma general del projecte per tal que tots els departaments 
implicats tinguin clar el seu paper i el calendari de les accions a fer. 
 
Es contempla el següent llistat d’accions a fer:  
 

1) Contractar el projecte bàsic de les obres de rehabilitació. 
2) Definir els espais i el pla d’usos de l’equipament. 
3) Decidir les entitats que participaran en el projecte. 
4) Acordar els òrgans i els criteris de gestió amb les entitats. 
5) Decidir definitivament els àmbits d’actuació que tindrà l’equipament. 
6) Adjudicar la gestió. 
7) Contractar el projecte executiu de les obres de rehabilitació. 
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8) Aprovar la normativa interna de funcionament.  
9) Convocar un procés participatiu per definir el projecte. 
10) Elaborar el pressupost inicial necessari per les obres de rehabilitació i condicionament. 
11) Elaborar el pressupost necessari per a la gestió de l’equipament. 
12) Comprometre el pressupost adjudicat per les obres de rehabilitació. 

 
 

8. Quines d’aquestes accions estan reglades i per tant, s’hauran de fer d’acord amb la 
normativa corresponent? 
 
A. 1, 6, 7 
B. 1, 6, 7, 9, 12 
C. 1, 6, 7, 8, 12,  
D. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 

 
 
9. Indica quina és la cronologia correcta en el desenvolupament del projecte a treballar:  

 
A. 9, 5, 3, 2, 1, 10, 7, 12, 4, 11, 6, 8 
B. 5, 3, 9, 1, 2, 6, 10, 11, 7, 8, 12, 4 
C. 3, 5, 2, 9, 10, 1, 7, 4, 11, 6, 12, 8 
D. 5, 2, 1, 3, 7, 10, 4, 9, 11, 6, 8, 12 

 
 
10. L’equip de projecte planteja que per la definició dels continguts i els serveis que es 

prestin des de l’equipament, es faci un procés participatiu. D’acord amb el Reglament de 
Participació Ciutadana, quin serà el principal objectiu d’aquest procés? 
 
A. Decidir les entitats que haurien de resultar beneficiades, per fer-ho amb transparència i 

evitar queixes posteriors i que el projecte s’adeqüi a les seves necessitats. 
B. Debatre i acordar entre veïns i entitats les normes de funcionament de l’equipament per 

evitar desacords posteriors. 
C. Debatre i contrastar l’opinió de tots els agents que poden tenir algun interès en el projecte 

perquè puguin aportar les seves opinions i propostes abans de definir el projecte. 
D. Debatre i aprovar el pla d’usos intern de l’equipament perquè doni resposta a les necessitats 

de tothom. 
 
 
11. En aquest procés participatiu, quins dels següents agents hauran d’integrar el mapa 

d’actors? 
 
A. Les entitats que han sol·licitat els espais i les entitats del districte de Nou Barris. 
B. Les entitats del districte que van participar en el procés d’elaboració del PAD i els serveis 

municipals implicats. 
C. Les entitats del districte, els serveis municipals implicats i els comerciants de la zona més 

propera a l’equipament. 
D. Les entitats que han sol·licitat els espais, i totes aquelles persones i col·lectius que vulguin 

aportar els seus arguments en relació a l’equipament.  
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12. Es preveu que en les diferents fases del projecte es puguin prendre les decisions de 
manera conjunta entre tots els agents implicats. Per fer-ho caldrà preveure diferents 
metodologies de treball. L’Equip tècnic del projecte vol fer una proposta per a garantir 
que això sigui possible. Quin dels següents espais possibles  serà més adequat per fer-
ho? 
 
A. Una comissió de seguiment del projecte, creada ad hoc per fer seguiment del procés del 

projecte. 
B. El Plenari del Consell del districte, donat que és l’òrgan que va aprovar el PAD on es recollia 

la proposta de crear l’equipament. 
C. El Consell Ciutadà del districte, donat que és el màxim òrgan consultiu i de participació del 

districte. 
D. La comissió de seguiment del Procés Participatiu convocat per definir els continguts de 

l’equipament. 
 
 
13. La directora de Serveis a les Persones i Territori del districte, fins fa un any, havia format 

part de la junta directiva d’una de les entitats que amb tota probabilitat participaran del 
projecte. Tenint en compte el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament, quines opcions té 
per concretar la seva participació en la gestió del projecte de l’equipament? (Assenyala 
dues respostes). 

 
A. Podrà participar en totes les fases del projecte donat que actualment ja no té vinculació amb 

l’entitat. 
B. Podrà participar en totes les fases del projecte, excepte en aquelles el resultat de les quals 

pugui beneficiar directament l’entitat interessada. 
C. No podrà participar en cap fase del projecte.  
D. Podrà delegar la seva participació en el projecte per evitar que es pugui interpretar que 

beneficia l’entitat.  
 
 

L’equip del projecte vol proposar un model determinat de gestió de l’equipament que faciliti el 
funcionament del projecte i dels serveis que s’hi prestin. Per aquest motiu valora la possibilitat 
d’optar per la gestió cívica d’equipaments, activitats i serveis municipals. 
 
 
14. Quines de les següents característiques del projecte justificarien que s’optés per la 

gestió cívica? (Assenyala dues respostes). 
 

A. L’objectiu del projecte és el foment de projectes associatius comuns d’interès general per 
millorar la cohesió social a la ciutat. 

B. La gestió de l’equipament haurà de tenir en compte les propostes i necessitats de les 
entitats que hi participen. 

C. Afavoreix la cooperació entre el sector públic i l’associatiu.  
D. El pressupost anual del projecte de gestió no superarà els 50.000 €. 

 
 

15. D’acord amb quina de les següents lleis es podria optar per aquesta modalitat de gestió?  
 

A. Llei de Contractes del Sector Públic. 
B. Llei de Transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern. 
C. Llei del Procediment Administratiu. 
D. Carta Municipal de Barcelona. 
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16. Quin dels següents NO seria un dret del gestor cívic? 
 

A. Percebre la subvenció acordada. 
B. Renovar la cessió quan finalitzi l’actual. 
C. Utilitzar l’espai cedit per desenvolupar el projecte acordat. 
D. Percebre els ingressos derivats del pagament dels preus aprovats per a les persones 

usuàries.  
 
 
17. Quin dels següents NO seria un dret de l’Ajuntament? 
 

A. Disposar dels béns i instal·lacions sempre que ho consideri necessari, comunicant-ho com a 
mínim amb 2 dies d’antelació. 

B. Modificar per raons d’interès públic les característiques de la gestió cívica. 
C. Fer seguiment de la gestió de l’equipament. 
D. Demanar auditories externes, si ho creu convenient. 

 
 
18. Els possibles gestors d’aquest equipament estaran afectats pels continguts de la llei de 

Transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern? 
 
A. No, ja que no es tracta de serveis municipals prestats directament per l’Ajuntament.  
B. No, donat que els serveis prestats no són de competència municipal. 
C. Sí, donat que la llei afecta persones físiques o jurídiques que presten serveis a la 

ciutadania.  
D. Sí, donat que la llei afecta persones físiques o jurídiques que perceben fons públics per a 

funcionar o dur a termes llurs activitats. 
 
 
19. En el cas que es prepari un concurs per a la contractació de la gestió, quin dels següents 

informes NO serà necessari per aprovar-lo? 
 
A. Informe tècnic justificatiu. 
B. Informe jurídic. 
C. Informe econòmic.  
D. Informe d’impacte ambiental. 

 
 
20. Si el projecte de rehabilitació de l’edifici s’han pressupostat en 687.400 € i el calendari 

d’execució previst és de 20 mesos, quin serà l’òrgan de contractació del contracte 
executiu per a les obres de rehabilitació? 
 
A. La Gerent del districte. 
B. L’Alcaldessa. 
C. La Comissió de Govern. 
D. La Gerent Municipal. 
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21. Segons el calendari general del projecte es calcula que les obres de rehabilitació de 
l’equipament estiguin totalment acabades l’1 d’abril de 2023. Tenint en compte el 
calendari electoral local, quina de les següents actuacions es podrà fer? 

 
A. No es podrà fer cap actuació, donat que s’estarà en campanya electoral. 
B. Fer una festa d’inauguració, donat que la campanya electoral encara no haurà començat 
C. Fer una jornada de portes obertes sense parlaments, donat que s’estarà en període 

electoral. 
D. Fer una presentació de l’equipament per part d’Alcaldia només als mitjans de comunicació, 

donat que s’estarà en període electoral. 
 
 
Al projecte de l’equipament es preveu que, una vegada hagi entrat en funcionament es faci un 
DAFO entre els diferents agents implicats per valorar els primers mesos d’obertura. Això hauria de 
permetre identificar i classificar les característiques del funcionament de l’equipament per millorar el 
projecte. 
 
Imagina’t que entre els resultats del DAFO fet amb veïns, entitats i tècnics vinculats al projecte, 
s’han consensuat les següents característiques.  
 

  
 
Característiques A

 

D
eb

ili
ta

t 

B
 

A
m

en
aç

a 

C
 

Fo
rt

al
es

a 

D
 

O
p

o
rt

u
n

it
at

 

1) Aquest equipament respon a l’objectiu del PAD del districte que més 
suports ciutadans va generar. Això fa que sigui molt valorat per la 
ciutadania. 

    
    

2) Les entitats integrants del projecte comparteixen molts objectius, i 
estan d’acord en treballar conjuntament, cosa que facilita el dia a dia del 
projecte. 

    

3) Possibilitat que un sector veïnal declarament anti-immigració aprofitin 
l’obertura de l’equipament per organitzar mobilitzacions de rebuig, 
donat que algunes de les entitats participants treballen directament per 
l’acollida de persones immigrants i refugiades. 

    

4) Està previst que en dos anys entri en vigor una modificació de la 
normativa europea de contractació de serveis que ampliï els terminis de 
contractació actuals per assegurar la publicitat prèvia i facilitar la 
concurrència entre licitadors de diferents països. 

    

5) Cap de les entitats integrants del projecte tenia fins ara experiència de 
gestió de serveis oberts a la ciutadania. Això ha fet que a vegades no 
s’hagi prioritzar l’atenció ciutadana. 

 
 

   

6) Incorporar al projecte la pista poliesportiva interior com espai d’ús obert 
a la ciutadania dona resposta a una demanda molt important i ha fet 
que l’equipament sigui un espai integrador  del barri 

    

7) Algunes activitats han generat queixes de veïns per sorolls a la pista i 
actes de vandalisme al carrer. La Guàrdia Urbana ha fet diverses 
actuacions i confirma les queixes veïnals. 

    

 
22. Les entitats integrants del projecte comparteixen molts objectius, i estan d’acord en 

treballar conjuntament, cosa que facilita el dia a dia del projecte. Segons la matriu DAFO, 
aquest fet a què es correspon? 
 
A. A una debilitat. 
B. A una amenaça. 
C. A una fortalesa. 
D. A una oportunitat. 
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23. Possibilitat que un sector veïnal declaradament anti-immigració aprofitin l’obertura de 

l’equipament per organitzar mobilitzacions de rebuig, donat que algunes de les entitats 
participants treballen directament per l’acollida de persones immigrants i refugiades. 
Segons la matriu DAFO, aquest fet a què es correspon? 
 
A. A una debilitat. 
B. A una amenaça. 
C. A una fortalesa. 
D. A una oportunitat. 

 
 

24. Incorporar al projecte la pista poliesportiva interior com espai d’ús obert a la ciutadania 
dona resposta a una demanda molt important i ha fet que l’equipament sigui un espai 
integrador del barri. Segons la matriu DAFO, aquest fet a què es correspon? 
 
A. A una debilitat. 
B. A una amenaça. 
C. A una fortalesa. 
D. A una oportunitat. 

 
 
25. Algunes activitats han generat queixes de veïns per sorolls a la pista i actes de 

vandalisme al carrer. La Guàrdia Urbana ha fet diverses actuacions i confirma  les 
queixes veïnals. Segons la matriu DAFO, aquest fet a què es correspon? 
  
A. A una debilitat. 
B. A una amenaça. 
C. A una fortalesa. 
D. A una oportunitat. 

 
  
PREGUNTES DE RESERVA 
 
 
 
26. El DAFO permetrà fer una diagnosi estratègica del funcionament del projecte. Quins 

característiques de la matriu DAFO anterior s’hauran de tenir en compte per fer una 
anàlisi interna de l’equipament?  
 
A. 1, 3, 4 
B. 1, 5, 7  
C. 2, 5, 6, 7 
D. 2, 3, 4, 6 
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27. Si els resultats del DAFO indiquen que el projecte presenta més amenaces que 

oportunitats, què voldrà dir? 
 
A. Que s’haurà de treballar per minimitzar l’impacte dels elements negatius externs a 

l’equipament que poden condicionar el seu funcionament.  
B. Que s’haurà de revisar el funcionament intern de l’equipament amb les entitats que 

participen al projecte per millorar els aspectes interns destacats com a negatius. 
C. Que s’haurà de fer una campanya per a millorar la imatge externa de l’equipament, que és 

negativa  
D. Que s’haurà de treballar per incrementar les oportunitats, de manera que n’hi hagi més que 

amenaces. 
 
 
28. En el conjunt del projecte, identifica quin dels següents factors NO suposaria un risc pel 

desenvolupament global del projecte: 
 
A. Replanificació de les inversions municipals aprovades. 
B. Entrada en vigor d’una nova normativa de contractació. 
C. La desaparició d’una de les entitats que s’havien d’acollir al projecte. 
D. Aparició d’una protesta veïnal en contra del projecte. 

 
 
29. Per sistematitzar el seguiment del funcionament del projecte, quins dels següents 

indicadors servirien per a mesurar la seva eficàcia? (Assenyala dues respostes). 
 
A. Grau de satisfacció de les persones ateses. 
B. Nombre d’actuacions iniciades per àmbit intern del projecte, respecte les previstes. 
C. Nombre de demandes ateses respecte el nombre de demandes arribades. 
D. Cost total per persona usuària de l’equipament. 

 
 
30. Per fer el seguiment de l’impacte de la pista poliesportiva, quina de les següents 

tipologies d’indicadors caldrà utilitzar? 
 
A. Eficàcia. 
B. Eficiència. 
C. Economia. 
D. Efectivitat. 
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SUPÒSIT PRÀCTIC NÚMERO 4.  
 
 
El teu Ajuntament està implementant la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 

 

La regidora de l’àrea de Drets Socials, vol ser capdavantera en la implementació de la nova 

normativa en els processos de la seva àrea. Fa poc que s’ha incorporat a l’Ajuntament i el seu 

objectiu és aprofitar aquest canvi per començar a millorar els serveis que l’Àrea proporciona al 

ciutadà, i poder implantar a mig/llarg termini models de qualitat contínua. 

 

La majoria de departaments veuen amb reticència aquesta implementació, tot i així la regidora vol 

implicar a totes les direccions en el procés.  

 

Encarrega al departament de Sistemes d’Informació i Processos que faci un estudi per determinar 

quins processos de l’Àrea i quines eines informàtiques s’han de prioritzar per garantir l’èxit del 

projecte. 

 

El Cap de departament de Sistemes d’Informació i Processos t’encarrega aquest projecte com a 

tècnic/a responsable de processos i coneixedor/a de les novetats de les lleis 39/40 de 2015. 

 

El primer que et planteges és com enfocar el projecte. Saps que requereix un abordatge des de 

l’anàlisi de processos, ja que l’impacte és  transversal a tota l’Àrea, i els canvis normatius que s’han 

d’implementar són profunds i afecten a tots els departaments. Per aquest motiu planteges a la 

regidora quins dels dos models de gestió voldria, a mig/llarg termini, implantar en la seva Àrea: la 

gestió per processos o la gestió orientada a processos. 

 

Per tal que pugui prendre la decisió l’hi exposes les dues opcions i les seves principals 

implicacions. 

 

 

1. Quin dels següents aspectes diferencia la implantació de la gestió per processos de la 

gestió orientada a processos? 

 

A. Orientar els esforços de l’organització cap a la persona client/usuària. 

B. Redissenyar  el funcionament de l’estructura organitzativa. 

C. Utilitzar eines que ajudin a administrar els fluxos de treball  transversals. 

D. Fomentar la coordinació i l’eficiència dels processos. 

 

 

Analitzats pros i contres es decideix pel model de la gestió orientada a processos, en primera 

instància. 

 

Esculls el teu equip entre el personal tècnic del departament. Els hi recomanes que es preparin 

metodològicament, i els hi proporciones referències de consultes:  
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2. Quin model/norma de qualitat els hi proposes com a referència perquè considerin els 

processos com un element fonamental per a què les organitzacions assoleixin els 

resultats esperats? (Assenyala dues respostes) 

 

A. Normes ISO. 

B. Model  PAAP. 

C. Normes IPO de les organitzacions per processos. 

D. Model EFQM. 

 

 

Prepares una  sessió amb el teu equip, amb l’objectiu de compartir definicions i criteris necessaris 

per a abordar el projecte,  plantejant-los-hi diferents preguntes i exercicis: 

 

 

3. Per identificar els processos d’una organització quina característica hauria de complir 

sempre un procés?  

 

A. Ha de tenir una  o més entrades (inputs). 

B. Ha de tenir com a resultat un output per al ciutadà. 

C. Ha d’estar format per més d’un procediment. 

D. Totes les anteriors. 

 

 

En la mateixa sessió mostres al teu equip les següents llistes:  

 

1 Procés 

2 Subprocés 

3 Activitat  

4 Ouput  

 

A Preparar el plec de prescripcions tècniques 

B Fase d’adjudicació 

C Negociat sense publicitat 

D Resolució de l’expedient 

 

 

4. I proposes  el següent exercici:  correlacionar els elements de la primera llista amb els de 

la segona:  

 

A. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D 

B. 1-B, 2-C, 3-A, 4-D 

C. 1-A, 2-C, 3-B, 4-D 

D. 1-C, 2-B, 3-A, 4-D 

 

 

Seguidament  parleu de les persones que poden estar relacionades amb un procés, el que s’entén 

per “agents d’un procés”. 
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5. Quan es parla d’agents del procés de qui estem parlant?  

 

A. Només de les persones destinatàries del resultat del procés. 

B. Només de les persones responsables del procés i les persones destinatàries del resultat  

del procés. 

C. Només de  les persones que aporten inputs al procés i les persones destinatàries del 

resultat  del procés. 

D. Tant de les  persones destinatàries del resultat, com de les responsables, com de les que 

aporten inputs al procés. 

 

 

6. Com s’identifiquen els stakeholders d’un procés? 

 

A. Són les persones que intervenen en el procés en activitats de suport i logística. 

B. Són les persones que tenen interès en el resultat del procés sense formar-ne part. 

C. Són els/les caps de les persones responsables del procés i que tenen el rol de 

promotors/es. 

D. Cap de les anteriors. 

 

 

Per veure si s’ha entès el concepte d’agents de procés, proposes el següent exercici: 

 

 

7. Si s’analitza un procés d’atorgament de subvencions culturals a associacions sense 

ànim de lucre d’un ajuntament, quin d’aquests col·lectius/òrgans NO es pot considerar 

agent del procés? 

 

A. El departament de despeses. 

B. Les oficines d’atenció al ciutadà. 

C. Les empreses culturals del municipi. 

D. El departament de planificació econòmica. 

 

 

Proporciones al teu equip una llista de processos d’un ajuntament i els hi demanes que els 

classifiquin segons siguin processos: estratègics, claus/operatius i/o suport.  

 

 

8. Quines d’aquestes associacions NO són correctes? (Assenyala dues respostes) 

 

A. La gestió de llicències urbanístiques  és un procés clau/operatiu. 

B. El disseny i la definició de llocs de treball és un procés de suport. 

C. La planificació i l’execució de millores és un procés estratègic. 

D. La gestió d’impostos és un procés de suport. 

 

 

Posteriorment els hi proposes que escullin una eina de representació gràfica on es reflecteixi els 

processos classificats (estratègics, claus/operatius i/o suport)  i la interrelació entre ells. 
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9. Quina eina de representació gràfica escolliran? 

 

A. Diagrama de flux. 

B. Mapa de processos. 

C. Diagrama Ishikawa. 

D. Mapa PDCA. 

 

 

Acabada la primera fase de posada en comú de criteris i conceptes amb el teu equip, exploreu de 

quina forma podeu recopilar la informació que necessiteu per identificar els processos de l’Àrea de 

Drets Socials. 

 

 

10. Quina d’aquestes afirmacions és CERTA? 

 

A. Per identificar els processos és imprescindible identificar els procediments administratius. 

B. Per identificar els processos només es pot fer identificant els serveis que es proporcionen 

als ciutadans. 

C. Per identificar els processos és imprescindible identificar prèviament les tasques 

relacionades que fan diferents persones d’una o més unitats.  

D. Cap de les anteriors. 

 

El teu equip entrevista a les persones que treballen en l’Àrea de Drets Socials per recollir 

informació, posteriorment us reuniu i la poseu en comú.  

 

El següent pas és identificar els processos de l’Àrea i  classificar-los en operatius/clau, suport i 

estratègics.  

 

 

11. Quines accions promouries? (Assenyala dues respostes) 

 

A. Benchmarkig. 

B. Dinàmiques d’equips de treball. 

C. Tècniques Ishikawa. 

D. Tècniques d’anàlisi causa-efecte. 

 

Us centreu en els processos operatius/clau i escolliu el procés de Prestacions Socials, que 

compleix tres requisits importants pel projecte. 

 

 És un procés transversal a tota l’Àrea. 

 És un procés que inclou serveis mal valorats pels usuaris. 

 L’aplicació de la llei 39 i 40 /2015 tindrà un impacte important. 

 

Comenceu a fer la descripció del procés i a descriure els elements que el defineixen. 
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12. Quins d’aquests elements NO ha de formar part de la descripció del procés? 

 

A. Els indicadors.  

B. Glossari. 

C. Responsable del procés. 

D. Funcions de cada lloc de treball. 

 

 

13. De la següent llista quin col·lectiu NO es pot classificar com a agent del procés de 

Prestacions Socials? 

 

A. Les persones usuàries dels serveis. 

B. Les persones que formen part de la unitat familiar de la persona usuària. 

C. Els responsables de personal que tramiten la incorporació de personal de suport per 

l’execució del servei. 

D. Els professionals d’atenció social de l’Àrea de Drets Socials. 

 

 

Juntament amb  les persones de l’Àrea de Drets Socials, identifiqueu tres  procediments 

transversals  als serveis que formen part del procés de prestacions socials: 

 

 

A) El procediment d’aprovació de les prestacions. 

B) El procediment d’ingrés de les prestacions (econòmica). 

C) El procediment de prestació de serveis (ajudes de suport presencials). 

 

 

Tenint en compte que l’objectiu principal del projecte és la implementació de la llei 39/2015,  

analitzeu l’impacte amb cadascun dels procediments, i decidiu centrar-vos en el procediment 

d’aprovació de les prestacions. 

 

 

14. El teu equip prepara la descripció exhaustiva d’aquest procediment, quins dels següents 

diagrames utilitzarà? 

 

A. Diagrama de Pareto. 

B. Diagrama de flux. 

C. Diagrama de Deming. 

D. Tots els anteriors. 
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Les característiques del procediment d’aprovació de les prestacions es poden resumir amb els  

següents elements: 

 

 La documentació bàsica del procediment és la següent: 

 Sol·licitud/Instància acompanyada de la corresponen documentació justificativa, que 

varia en funció del tipus de prestació 

 Informe 

 Decret  

 Una notificació del decret 

 

 Les activitats  del procediment són: 

 

 

 

 

 

 

En aquesta fase és on aplicareu les propostes encaminades a implementar la llei 39 i 40 /2015.  

En primer lloc analitzeu la “recepció de sol·licituds i documentació“. Actualment es fa de forma 

presencial, en les oficines d’atenció al ciutadà, i en suport paper: el ciutadà aporta instància i hi 

adjunta la documentació acreditativa  en funció del tipus de prestació.  

 

 

15. La llei 39/2015, en el seu art. 14 estableix el dret i l’obligació de relacionar-se 

electrònicament amb les Administracions Públiques. Quina d’aquestes opcions és 

CERTA? 

  

A. Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics, 

només quan disposin de mitjans. 

B. El personal de les administracions públiques està obligat a relacionar-se electrònicament 

amb les administracions públiques  per tots els  tràmits i actuacions que efectuïn amb elles, 

encara que no sigui a raó de la seva condició d’empleat públic. 

C. Les entitats sense personalitat jurídica hi estan obligades sempre que no siguin de l’àmbit 

social. 

D. Cap de les anteriors. 

 

 

16. Amb aquesta informació exploreu possibles canals d’accés als serveis diferents al 

presencial. Quines dues opcions serien viables entre les següents, per evitar l’accés 

presencial a les oficines d’atenció al ciutadà? (Assenyala dues respostes) 

 

A. Accés  telemàtic mitjançant el Portal de tràmits del Ciutadà de l’Ajuntament. 

B. Accés telemàtic mitjançant el Registre General Electrònic situat a la seu electrònica de 

l’Ajuntament. 

C. Accés telemàtic a les oficines d’assistència en matèria de registre. 

D. Accés telemàtic  al  CAOC, sempre que els serveis de prestacions estiguin donats d’alta. 

Recepció de 
sol·licituds i 

documentació 
 

Validació de 
documentació 

Validació de 
requisits  i 
confecció 
informe 

 
Proposta de 

decret   
Signatura del 

decret  
Notificació 

decret 
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17. Si implanteu l’accés telemàtic, quina de les següents opcions NO podrien utilitzar les 

persones usuàries per accedir al servei? 

 

A. Disposar  de certificat o identificador digital reconeguts de signatura electrònica, per poder 

identificar-se. 

B. Utilitzar el sistema de clau concertada, sempre que siguin ja usuàries d’altres serveis on 

estiguin prèviament enregistrades. 

C. Identificar-se davant d’un funcionari (habilitat per l’Ajuntament per a la identificació) i prestar 

el seu consentiment exprés (i de forma que en quedi constància) per tal que el funcionari la 

identifiqui en l’accés al servei de prestacions. 

D. Identificar-se informant del número del DNI juntament amb altres dades que figuren en 

aquest document, escollides de forma aleatòria. 

 

 

18. Decidiu explorar la idea  que es pugui “Eliminar l’obligació de que les persones usuàries 

hagin d’aportar documentació al fer la sol·licitud” per poder validar el compliment dels 

requisits. Quines d’aquestes opcions NO contempla la llei 39/2015? (Assenyala dues 

respostes) 

 

A. Sol·licitar a la persona usuària davant de quin òrgan i en quina data va presentar la 

documentació exigida, en el cas que ja l’hagi aportat a una altra administració. 

B. Verificar el compliment dels requisits per sistemes electrònics habilitats als efectes, quan la 

documentació hagi estat emesa per una administració pública.  

C. Definir un control en l’accés al servei que verifiqui si les persones que hi accedeixen se’ls hi 

ha validat el compliment  dels requisits prèviament, i així no haver d’adjuntar la 

documentació. 

D. Sol·licitar documentació a entitats o empreses privades per validar el compliment de 

requisits d’accés al servei, amb l’autorització de la persona interessada.  

 

 

19. Preveieu explorar la via d’interoperabilitat per comprovar el compliment dels requisits, 

quina de les següents condicions s’hauria de complir? 

 

A. La persona interessada hauria d’estar inscrita prèviament en un registre interadministratiu 

on hagués donat el seu consentiment exprés per tal que les administracions puguin 

consultar informació sobre ella.  

B. L’Administració origen de les dades, hauria de disposar d’un sistema per a consultar les 

dades i documents accessibles a la resta d’Administracions. 

C. No caldria cap condició ja que les administracions comparteixen bases de dades on està 

tota la informació de la persona interessada,  en compliment de la llei 39/40 de 2015. 

D. Totes les anteriors.  
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20. Si decidiu que es pugui accedir al servei de forma telemàtica, mantenint l’accés 

presencial quina d’aquestes afirmacions seria CERTA? 

 

A. Si es fa la consulta de la informació necessària per la verificació dels requisit via 

interoperabilitat, és imprescindible demanar autorització expressa a la persona usuària per 

fer les consultes, tal com preveu la llei. 

B. Si s’accedeix de forma presencial no és necessari  informar explícitament sobre la finalitat 

del tractament de les dades personals.   

C. Les persones usuàries del servei no poden oposar-se a lliurar els documents que 

l’Ajuntament ja tingui en el seu poder. 

D. Cap de les anteriors. 

 

Seguiu  l’anàlisi amb les següents activitats: validació de documentació, validació de requisits i 

confecció de propostes de decret. 

 

 

21. Quina de les següents propostes NO es podria aplicar, si es pogués realitzar la consulta 

de tots els requisits via interoperabilitat? 

 

A. Automatitzar la confecció de la documentació (informes i decret) a partir dels resultats de la 

consulta de la interoperabilitat,  sempre que els possibles resultats  no requereixin 

d’interpretació. 

B. Eliminar els informes, i automatitzar la confecció dels decrets directament a partir del 

resultat de la consulta d’interoperabilitat,  sempre que el compliment de requisits no 

requereixi d’interpretació, ja que els informes són una translació dels resultats de la 

consulta. 

C. Eliminar de la sol·licitud l’opció d’aportar la documentació acreditativa dels requisits, ja que 

en tots els casos  l’Administració té potestat per a fer la consulta via interoperabilitat. 

D. Eliminar de la sol·licitud l’opció d’aportar la documentació acreditativa dels requisits, només 

per aquella documentació que estigui confeccionada amb dades de l’Ajuntament. 

 

 

Finalment entreu a analitzar la tramitació del decret i la notificació. 

 

 

22. Proposeu  tramitar el decret  i la signatura del titular de l’òrgan competent de forma  

digital, quina de les següents formes seria viable? 

 

A. Implantar la signatura electrònica en la signatura del decret, en tots els casos. 

B. Implantar el segell d’òrgan en tots els casos en que el decret sigui d’aprovació i utilitzar la 

signatura electrònica només en els casos de denegació de la sol·licitud. 

C. Confeccionar directament el decret des del sistema, i implantar la imatge digital de la 

signatura de l’òrgan d’aprovació a partir de la validació del cap de departament de l’òrgan 

gestor. 

D. Totes les anteriors. 
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23. Si tramiteu el  decret digitalment, per tramitar  la notificació electrònicament, quina de les 

següents opcions consideraríeu viable? 

 

A. Mitjançant signatura electrònica, ja que la notificació sempre ha d’anar signada pel Secretari 

General o secretaris delegats. 

B. Mitjançant signatura electrònica, però només en els casos que la notificació s’enviï de forma 

electrònica. 

C. Mitjançant signatura electrònica, excepte que el decret sigui de denegació.  

D. Mitjançant segell d’òrgan sempre que el sistema de confecció i tramitació de la notificació 

garanteixi que es confecciona de forma automàtica a partir del decret signat 

electrònicament. 

 

 

24. Si la notificació és electrònica, quin sistema utilitzareu per tal de que complint amb la 

normativa, faciliteu el màxim possible l’accés a la notificació al ciutadà?  

 

A. Enviar un correu electrònic a la persona usuària amb la notificació annexada. 

B. Enviar un avis de notificació, als dispositius electrònics i/o a l’adreça de correu electrònic 

que la persona interessada hagi comunicat, així com l’accés a les seves notificacions a 

través del punt d’accés general electrònic de l’Administració, que funciona com un portal 

d’entrada. 

C. Enviar un correu electrònic  a la persona usuària comunicant que té una notificació a la seva 

disposició en el Portal del ciutadà, on haurà d’ accedir utilitzant la signatura electrònica per a 

la seva identificació. 

D. Enviar la notificació a un servei que té la Societat Estatal de Correos  i Telégrafos des d’on 

existeix el servei centralitzat de notificacions a nivell estatal, i el ciutadà hi podrà accedir 

prèvia identificació. 

 

 

25. Es planteja analitzar com donar resposta a les consultes de la persona interessada 

durant el procediment. Quina d’aquestes afirmacions és correcta, segons la legislació 

vigent? 

 

A. Les persones interessades en un procediment administratiu tenen el dret a conèixer, en 

qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què tinguin la condició 

d’interessades, segons la normativa. 

B. Les persones interessades en un procediment administratiu tenen el dret a conèixer l’estat 

de la tramitació dels procediments en què tinguin la condició d’interessats, a partir de què 

hagin passat 15 dies des del lliurament de la seva sol·licitud. 

C. Les persones interessades en un procediment administratiu tenen el dret a conèixer cada 

vegada que es realitza un canvi d’estat en la tramitació del procediment si ho demanen en la 

sol·licitud. 

D. Les persones interessades en un procediment administratiu tenen el dret a conèixer, en 

qualsevol moment, l’estat de la tramitació del procediment. 
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PREGUNTES DE RESERVA 

 

 

26. La documentació creada en cada procediment caldrà arxivar-la. Quin d’aquestes 

aspectes s’ha de tenir en compte? 

 

A. Cada Administració ha d’identificar els seus procediments, amb els  documents que en 

formin part,  i crear un arxiu per cadascun. 

B. Cada Administració ha de mantenir un arxiu electrònic únic dels documents electrònics que 

corresponguin a procediments finalitzats. 

C. Cada Administració ha de crear, mantenir i fitxar els criteris d’accés dels  arxius electrònics 

descentralitzats en les seves respectives àrees funcionals. 

D. Cada Administració pot decidir crear el seu propi arxiu electrònic o be adherir-se a l’arxiu 

centralitzat que es creïn a tal efecte a les CCAA. 

 

 

En aquest punt del projecte et planteges com abordaràs la gestió del canvi si implementes les 

propostes que heu anat formulant.  

 

 

27. Quina de les següents opcions NO seria una eina per determinar les accions que 

portaríeu a terme per implementar amb èxit el projecte i evitar possibles riscos? 

 

A. DAFO 

B. Matriu de riscos. 

C. AMFE 

D. RICS 

 

 

28. Quines dues opcions de les següents accions considereu que poden formar part de la 

gestió del canvi, per garantir l’èxit del projecte? (Assenyala dues respostes) 

 

A. Fer participar  les persones que intervenen en el procediment de la pressa de decisió dels 

canvis. 

B. Implicar als diferents departaments que intervenen en el  procediment en la fase d’anàlisi, 

però no en la fase proposta de solucions, d’aquesta forma pots  conèixer les disfuncions 

permetent introduir idees no viciades del circuit actual. 

C. Implicar els diferents òrgans  que intervenen en el procediment en totes les fases del 

procés, d’aquesta forma s’aconsegueix la implicació de les persones. 

D. Comunicar els canvis del procediment als implicats al final del projecte, per tal de no crear 

frustracions quan  no s’acabin implantant propostes fetes durant el projecte. 
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29. Quines dues accions, entre les següents,  portareu a terme per minimitzar  l’impacte dels 

hàbits de treball en els diferents departaments afectats? (Assenyala dues respostes) 

 

A. Dissenyar campanyes  de comunicació per les persones que siguin  possibles usuàries del 

servei. 

B. Revisar i reorganitzar  les funcions de les persones i departaments impactats pels canvis. 

C. Dissenyar programes de formació per les persones dels departaments implicats en el canvi. 

D. Proposar-li a la Regidora que faci una instrucció d’obligat compliment, d’aquesta forma 

t’assegures que els canvis es portaran a terme. 

 

 

30. Quines d’aquestes recomanacions NO s’haurien d’utilitzar en un procés de gestió del 

canvi? (Assenyala dues respostes) 

 

A. Les estratègies de gestió del canvi han de tenir en compte l’evolució dels canvis en el 

projecte. 

B. La comunicació només s’ha de fer al final del projecte. 

C. Els canvis han de tenir en compte tots els punts de vista. 

D. Els canvis han de fer-se en el menor temps possible. 

 

 


