
 
 

PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE 
CONSERGES D’EDIFICIS MUNICIPALS 

 
Data de la prova : 21/04/2021 
 
1.- 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. 

 
2.- El padró municipal es: 
 

a) La base de dades on consten els noms dels veïns 
b) El registre administratiu on nomes consten els domicilis dels veïns 
c) El registre administratiu on consten els veïns d’un municipi 
d) El registre administratiu on només consten els domicilis dels estrangers 

del municipi. 
 
3.- El municipi no exercirà com a competència pròpia: 
 

a) Tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat 
b) Abastament d’aigua potable a domicili 
c) Administració de Justícia 
d) Cementiris i activitats funeràries 

 
4.- 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 

 
5.- Quin barri no està a Sant Joan Despí? 
 

a) Torreblanca 
b) Marianao 
c) Les Planes 
d) Residencial Sant Joan 

 
6.- El Centre Cívic Antoni Gaudi es troba a: 
 

a) Plaça Catalunya 
b) Rambla Arquitecte Jujol 
c) Plaça de l’Estatut 



d) Passeig Gran Capità 
 
 
 
 
7.- 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 

 
8.- 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 

 
9.- En quin carrer es troba el Poliesportiu Francesc Calvet? 
 

a) Camí del Mig 
b) Carrer Major 
c) Avinguda Barcelona 
d) Plaça de la Sardana 

 
 
10.- Quants habitants té aproximadament Sant Joan Despí?: 
 

a) Entre 20.000 i 25.000 
b) Entre 30.000 i 40.000 
c) Entre 45.000 i 50.000 
d) Més de 50.000 

 
11.- Amb quins altres municipis limita Sant Joan Despí?: 
 

a) Sant Boi de Llobregat 
b) Cornellà de Llobregat 
c) Santa Coloma de Cervelló 
d) Amb tots els anteriors 

 
 
12.- Quins municipis comparteixen el Parc de Torreblanca? 
 

a) Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat 
b) Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat 
c) Sant Joan Despí, i Sant Feliu de Llobregat 
d) Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat 

 
13.- On es troba el Centre Cívic Sant Pancraç? 
 

a) Carrer Major 
b) Carrer Jacint Verdaguer 



c) Passatge Maluquer 
d) Passeig del Canal 

 
 
 
14.- En quin barri es troba el Centre de Gent Gran Els Cirerers?: 
 

a) Centre 
b) Les Planes 
c) Torreblanca 
d) Poble Sec 

 
 
15.- 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. 

 
   
16.- 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. 

 
 

17.- Segons el codi de colors per a cables unipolars, un conductor de 
color blau s’ha de fer servir per: 

 
a) Fases  
b) Terra  
c) Protecció  
d) Neutre 

 
18.- Com es diu el component utilitzat per donar color a la pintura? 

 
a) Additiu 
b) Acrílic 
c) Pigment 
d) Imprimació 

 
 

19.- Una segelladora és un producte per: 
 

a) Abrillantar una superfície. 
b) Fixar el color de la pel·lícula. 
c) Obstruir els porus d’una superfície. 
d) Treure la brillantor a la superfície. 

 
 



 
20.- Quin element protegeix un circuit contra els curtcircuits? 
  

a) Magnetotèrmic 
b) Reactància 
c) Diferencial 
d) Contactor 

 
 
21.- 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. 

 
 

22.- Pintura plàstica. El seu secat és: 
 

a) Per simple evaporació de l’aigua.  
b) Per permeabilització.  
c) Per impermeabilització.  
d) Al forn. 

 
 
23.- 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. 

 
 
24.- 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. 

 
 
25.- És obligació del treballador: 
 

a) No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de 
seguretat existents en el lloc de treball.  

b) Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció que són facilitats 
d’acord a les instruccions rebudes. 

c) Vetllar per la seva pròpia seguretat en el treball i la d’aquells que es 
puguin veure afectats a causa dels seus actes u omissions en el treball. 

d) Totes son correctes. 
 
 
26.- 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. 

 
 

27.- Quan ens disposem a aixecar una càrrega hem de: 
 

a) Mantenir la columna vertebral recta i alineada. 
b) Utilitzar la força de les cames per donar el primer impuls. 
c) No aixecar la càrrega per sobre de la cintura en un sol moviment. 
d) Totes son correctes. 

 
 
28.- 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 

 
29.- Un dels principals riscos quan es realitzen treballs en la via pública 
és el de: 
 

a) Exposició a radiacions 
b) Exposició a contaminants químics 
c) Atropellaments, cops i xocs 
d) Exposició a contaminants biològics 

 
30.- 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. 

 
31.- Els canals d’atenció al públic de l’ajuntament de Sant Joan Despí són 
els següents: 
a) Telèfon 93 480 60 00, email ajuntament@sjdespi.net, presencialment, web 

www.sjdespi.cat  i resta de xarxes socials de l’ajuntament. 
b) Telèfon 93 480 60 00, email ajuntament@sjdespi.net, presencialment, web 

www.santjoandespi.cat 
c) Telèfon 93 477 00 51, email ajuntament@sjdespi.net, presencialment, web 

www.sjdespi.cat i resta de xarxes socials de l’ajuntament. 
d) Telèfon 93 480 60 00, email ajuntament@gmail.com, presencialment, web 

www.sjdespi.net 



 
32.- La informació administrativa presencial que es dona al ciutadà, és 
aquella que: 

a) S’ofereix per un funcionari o autoritat identificada 
b) S’ofereix de forma personalitzada 
c) Té un emissor i un receptor concrets 
d) S’ofereix en persona als ciutadans quan aquests la demanden en 

qualsevol de les dependències administratives. 
 
 
33.- Informar a un ciutadà sobre la documentació que ha d’adjuntar a una 
sol·licitud forma part de: 

a) Funció de recepció i acollida 
b) Funció de gestió 
c) Funció d’orientació i informació 
d) Funció de recepció de suggeriments i iniciatives. 

 
34.- La informació presencial ciutadana es prestarà per les següents 
unitats d’informació: 

a) Àrea de Serveis a la Persona 
b) Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
c) Centres cívics municipals 
d) Totes són correctes 

 
35.-Referit a primers auxilis, què volen dir les sigles DEA?: 

a) Desfibril·lador extern automatitzat 
b) Desfibril·lador exterior avançat 
c) Dispositiu extern automàtic 
d) Dispositiu extern automatitzat 

 


