
 

1. Sant Joan Despí és un municipi 
 

a) De la comarca del Baix Llobregat 
b) De la comarca del Barcelonès 
c) De la comarca del Garraf 
d) De la comarca del Alt Penedès 

 

2. La situació en la qual es troba una persona que sigui, hagi estat o pugui ser tractada, en atenció al 
seu sexe, de manera menys favorable que altres en una situació comparable, es considera: 

 

a) Discriminació directa 

b) Assetjament sexual 

c) Discriminació indirecte 

d) Violència de gènere 

 

3. La forma correcta de transportar escales simples o de tisores amb un pes màxim que en cap cas 
superarà els 25 kg és: 

 
a)  Horitzontalment 
b)  Amb la part davantera cap avall 
c)  Sobre l'esquena 
d)  Sobre l'espatlla 

 

 

4.  Segons la Constitució Espanyola, la sobirania nacional: 

 

a) Correspon a les Corts Generals, en estar compostes pels representants del poble 

b) Correspon al Rei 

c) Resideix en el poble espanyol 

d) Correspon al govern de la nació escollit directament pel poble 

 

5. La forma política de l'Estat Espanyol és: 

 

a) Democràcia parlamentària 

b) Govern parlamentari 

c) Monarquia parlamentària 

d) República democràtica 

 

 

6. Els elements d’un municipi són:  
 

a) El territori, la població i la financiació 
b) Els territoris, les institucions i la organització 
c) L’organització, l’autonomia i el territori 
d) La població, l’organització i el territori 

 
 

7. El Padró Municipal és: 
 
a) La base de dades on consten els noms dels veïns 
b) El registre administratiu on només consten els domicilis dels veïns 
c) El registre administratiu on consten els veïns d'un municipi 
d) El registre administratiu on només consten els estrangers del municipi 

 
 

8. Per ser veí d’un municipi: 
 

a) Has d'estar empadronat en ell 
b) Serveis amb tenir la residència habitual en el mateix 
c) No és necessari ser major d'edat 
d) S'ha de saber llegir i escriure 

 

 



9. L’observació de la norma sobre la seguretat i la salut laboral: 

 

a) És un principi ètic dels empleats públics 

b) S’ajustarà al que indiquin els representants dels treballadors 

c) S’estableix només pels llocs de treball on s’exerceixen riscos inequívocs 

d) És obligatòria per a tots els empleats públics 

 

 

10. Comunicar-se amb les Administracions Públiques a través de vies electròniques és: 

 

a) Un deure dels ciutadans 

b) Un dret de les Administracions Públiques 

c) Un dret dels ciutadans 

d) Un dret fonamental dels espanyols, recollit en la Constitució, i al mateix temps un dret 

 

 

11. Els registres electrònics de les Administracions Públiques, han de permetre la presentació de 
sol·licituds, escrits i comunicacions: 

 

a) Els mateixos dies hàbils que la resta de registres 

b) En l'horari de presència dels funcionaris a càrrec seu 

c) Almenys 12 hores al dia, tots els dies lectius 

d) Cada dia de l'any durant les 24 hores 

 

12. El Reglament General de Protecció de Dades s’aplica: 

 

a) Únicament al tractament automatitzat de dades personals. 

b) Únicament al tractament no automatitzat de dades personals contingudes o destinats a ser 
inclosos en un fitxer. 

c) Únicament al tractament total o parcialment automatitzat de dades personals 

d) Al tractament total o parcial automatitzat de dades personals, així com el tractament 
no autoritzat de dades personals contingudes o destinades a ser incloses en un fitxer 

 

 

13. Per canviar un endoll, el primer que s’ha de fer és:  
 

a)  Desmuntar el mecanisme.  
b)  Col•locar-se guants de protecció.  
c)  Tallar el corrent del circuit.  
d)  Mesurar la intensitat del corrent elèctric. 

 

 

14. La ciutat de Sant Joan Despí està formada per 
 

a) Dos barris 
b) Quatre barris 
c) Cinc barris 
d) És tot un barri 

 

 

 

15. Quan podran els interessat sol·licitar l’expedició de còpies autèntiques dels documents públics 
administratius que hagin estat vàlidament emesos per les Administracions Públiques? 

 

a) Únicament en la fase d’audiència 

b) Només en la fase de prova 

c) Sempre abans de la resolució de l’expedient administratiu 

d) En qualsevol moment 

 
 

 

16. El Centre Cívic Antoni Gaudi es troba a: 
 



a) Plaça Catalunya 
b) Rambla Arquitecte Jujol 
c) Plaça de l’Estatut 
d) Passeig Gran Capità 

 

 

17. La renúncia oral d'un administrat a continuar un procediment: 

 

a) Pot fer-se en qualsevol mitjà que permeti la seva constància 

b) Està expressament prohibida 

c) Ha de ratificar-se amb document públic 

d) Pot ser condicionada 

 

18. S'entén per accident de treball: 
 

a) Tota lesió soferta pel treballador 
b) Tota lesió corporal que el treballador pateixi com a conseqüència del treball que executi 

per compte d'altre 
c) Els accidents deguts a imprudència temerària del treballador / a 
d) Totes són certes 

 

 

19. Es consideren EPI’s: 
 

a) Els equips de protecció individual dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l'ordre 

b) Els Equips destinats a ser portats o subjectats pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos 

c) Els equips dels serveis de socors i salvament 
d) Totes son correctes 

 
 

20. Les notificacions per mitjans electrònics s'entendrà practicades: 

 

a) En el moment de la seva emissió 

b) En el moment en què es produeix l'accés al seu contingut 

c) En el moment en què l'interessat acredita la seva recepció 

d) En el termini de deu dies naturals des que posa en disposició de l'interessat. 

 

 

21. Cap a on s’han d’obrir les portes d’emergència? 
 

a.- Es indiferent cap a on s’obrin 
b.- Cap a l’interior 
c.- Cap a l’exterior 
d.- Han d’estar tancades 

 

 

22. Assenyala quines de les següents no és un servei que es deu prestar en tots els municipis: 

 

a) Biblioteca pública 

b) Paviment de les vies públiques 

c) Neteja viària 

d) Abastiment domiciliari d'aigua potable 

 
 

23. No és una competència que pot ser exercida com a pròpia del Municipi: 

 

a) La protecció i gestió del patrimoni històric 

b) Policia nacional i protecció civil 

c) La protecció contra la contaminació acústica 

d) La protecció de la salubritat pública 

 

 



 

 

 

 

24. Quins són els principals òrgans de govern d’un Ajuntament?: 
 

a) El Ple i l’Alcalde 
b) El Ple i la Comissió de Comptes 
c) L’Alcalde i la Mesa de Contractació 
d) L’Alcalde i el Consell Executiu. 

 
 

25. La funció de control i vigilància suposa:  
 

a) Una filtració dels contactes a mantenir pels usuaris 
b) L’acollida als usuaris 
c) La regulació de l’accés als locals de persones externes al centre 
d) Totes les opcions anteriors són correctes 

 

 

     

26. Quina d’aquestes escoles no es troba al municipi de Sant Joan Despí? 
 

a) CEIP Roser Capdevila 
b) CEIP Espai 3 
c) CEIP Pau Casals 
d) CEIP Canigó 

 
 
 

27. Com es diuen les dues biblioteques de Sant Joan Despí?: 
 

a) CC Miquel Martí i Pol/ CC Mercè Rodoreda 
b) CC Miquel Martí i Pol/ CC Joan Margarit 
c) CC Marta Mata/ CC Mercè Rodoreda 
d) CC Marta Mata/ CC Montserrat Roig 

 
 
 

28. A una instal·lació de fontaneria, a que serà deguda la fuita d’aigua per la vàlvula de descàrrega 
d’una cisterna?:  

 
a)  A que el flotador està perforat.  
b)  A que el seient està brut. 
c)  A que el cargol de regulació està fluix. 
d)  A que el flotador està mal ajustat. 

 
 
 

29. Els sifons es col·loquen a les instal·lacions per 
 

a) Evitar el pas de residus sòlids. 
b) Evitar el pas dels mals olors. 
c) Connectar altres elements. 
d) Evitar el pas de residus i de mals olors. 

 
 

30. Quan la notificació es practiqui en el domicili de l’interessat, en cas de no trobar-se aquest present, 
podrà fer-se càrrec de la mateixa notificació qualsevol persona que es trobi en el domicili, que faci 
constar la seva identitat i sigui: 

 

a) Més gran de catorze anys 

b) Més gran de setze anys 

c) Més gran de divuit anys 

d) Més gran de vint-i-un anys 

 



 
 
 
 

31. En un quadre de protecció d’una instal·lació elèctrica ha d’haver com a mínim:  
a) Un diferencial únicament.  
b) Un automàtic únicament. 
c) Un interruptor diferencial y automàtic magnetotèrmic.  
d) Un interruptor bipolar. 

 
 

32. Els actes i les clàusules dels negocis jurídics que constitueixin i causin discriminació per raó de 
sexe es consideraran: 

 

a) Vàlids, però anul·lables 

b) Nuls i sense efectes 

c) Il·legals 

d) Nuls, però amb efectes 

 

 
 

33. La regulació concreta, quant al seu àmbit territorial, composició, funcionament, etc. De les 
Comarques, s’atribueix als/les: 

 

a) Municipis que estiguin en elles integrats 

b) Lleis de les respectives Comunitats Autònomes 

c) Diputacions Provincials afectades 

d) Consell de Govern de les respectives Comunitats Autònomes 

 

 
 
 


