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PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR TÈCNIC/A, ADSCRITA A PROMOCIÓ – 
TURISME TERRES DE L’EBRE DE L’ORGANISME AUTÒNOM DEL PATRONAT DE TURISME 
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN LLIURE 
(CONVOCATÒRIA 17-054) 
 
1. Segons la Constitució Espanyola, la forma política de l’Estat espanyol és 
a) la Monarquia democràtica i republicana.  
b) la Monarquia parlamentària. 
c) la Monarquia popular.  
 
 
2. La riquesa cultural, històrica i festiva a les Terres de l’Ebre tenen el seu màxim 
exponent en la seva cuina i per tant ens els seus productes agroalimentaris. Quin 
d’aquests productes gaudeix del reconeixement de DOP (denominació d’origen 
protegida)? 

a) El vi de la Terra Alta 
b) La Clementina de les Terres de l’Ebre 
c) L’Oli del Baix Ebre – Montsià 
 
 
3. La reforma d'un Estatut d'Autonomia correspon aprovar-la 
a) a les Corts Generals per llei orgànica. 
b) a les Corts generals per llei ordinària. 
c) a les Corts generals per disposició reglamentària. 

 
 

4. La Via Verda transcorre per l'antiga via fèrria de la Vall de Zafan que unia l'Aragó 
amb el Mar Mediterrani. Quina és la resposta correcta? 
a) El ferrocarril de la Val de Zafan era una línia de via d'ample ibèric entre Alcanyís i 

Tortosa.  
b) En el tram de via verda que transcorre per les Terres de l’Ebre hi trobem antigues 

estacions recuperades on els visitants s’hi poden allotjar: Benifallet, Xerta i Cretes. 
c) La Diputació ha presentat un projecte per la transformació en via verda l’antic traçat 

al seu pas per Tortosa, Roquetes, Amposta i La Ràpita. El projecte ha rebut llum 
verda i compta amb un pressupost de 6,3 milions d’euros de dotació econòmica dels 
fons europeus Next Generation. 
 

5. La Generalitat és 
a) el Govern de la Comunitat Autònoma de Catalunya 
b) el Govern i l’administració de la Comunitat Autònoma de Catalunya 
c) el sistema institucional en què s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya.  
 

6. L'observació d'aus, que en anglès es coneix com a birdwatching, guanya cada 
cop més pes a les Terres de l'Ebre, un territori on ja s'hi han definit alguns 
itineraris que permeten captar la vida de les aus que habiten al voltant del riu, i 
també a altres espais naturals protegits de muntanya. Assenyala la resposta 
correcta. 

a) El Delta Birding Festival, que se celebra al recinte de MónNatura aplega anualment al 
voltant de 10.000 visitants atrets per aquest tipus de descoberta de la natura. 

b) L’observació d’ocells es permet practicar-la només en èpoques concretes de l’any. 
c) Al Parc Natural del Delta el nombre d'exemplars d'ocells varia entre els 50.000 i els 

100.000 distribuïts en unes 330 espècies que representen el 60% de les espècies 
d'Europa. 
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7. El riu ha estat un element clau per totes les civilitzacions que s’han arrelat a les 
Terres de l’Ebre. El pas d’aquests poblats ha deixat un llegat històric i 
arquitectònic singular i únic. Els ibers van ser una civilització atreta pel riu i 
sobretot per la seva desembocadura. Quins municipis tenen un destacat poblat 
ibèric? 

a) Alcanar i Tivissa 
b) Alcanar i Deltebre 
c) Alcanar i Pinell de Brai 
 
 
8. Són entitats bàsiques de l’organització territorial de l’Estat 
a) les províncies. 
b) els municipis.  
c) les illes. 
 
 
9. Terres de l’Ebre aplega totes les variants possibles que ofereix la costa 
Mediterrània. Quin sender de Gran Recorregut recorre el litoral català de nord a 
sud?  

a) GR 92 
b) GR 99 
c) GR 174 
 
 
10. Segons la Constitució espanyola, el govern i l’administració autònoma de les 
províncies seran encomanats 
a) al subdelegat del Govern de la província. 
b) a les Diputacions o altres Corporacions de caràcter representatiu. 
c) al Governador Civil de la província. 
 
 
11. En quina comarca de les Terres de l’Ebre trobem la Reserva Natural de Sebes?  

a) A la Terra Alta 
b) A la Ribera d’Ebre 
c) Al Baix Ebre  
 
 
12. Quins són els elements del municipi? 
a) La bandera, el territori i la població. 
b) La bandera, el territori, la població i la organització política. 
c) El territori, la població i la organització. 

 
 

13. Es consideren persones interessades en el procediment administratiu 
a) els qui el promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o 

col·lectius. 
b) els qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin ser afectats per 

la decisió que s’adopti en aquest. 
c) Totes les respostes anteriors són correctes. 
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14. L’enogastronomia és un element diferencial a les Terres de l’Ebre. Quina és la 
resposta INCORRECTA? 
a) Recentment s’ha presentat la ruta del vi de la Terra Alta, el celler de les Terres de 

l’Ebre, liderada per la DO Terra Alta i en el que hi formen part cellers de la comarca 
que ofereixen visites i experiències al voltant del mon del vi. 

b) Les viles marineres de les Terres de l’Ebre: l’Ametlla, l’Ampolla, la Ràpita i Alcanar 
organitzen de manera coordinada amb el patronat, les jornades de la galera. 

c) El patronat impulsa i coordina la promoció de les festes de la plantada i la sega de 
l’arròs de les Terres de l’Ebre. Tots els municipis que les organitzen ofereixen 
jornades gastronòmiques de l’arròs. 

 
15. Les contribucions especials són considerades com a 
a) Tributs. 
b) Impostos. 
c) Taxes. 

 
 

16. Quin percentatge del territori de les Terres de l’Ebre és un espai natural protegit 
per la Xarxa Natura 2000? 

a) 55% 
b) 45% 
c) 35% 

 
 

17. Quina d’aquestes afirmacions és INCORRECTA? A les Terres de l’Ebre hi ha 
múltiples espais naturals protegits amb diferents nivells de protecció. Destaquen el 
Parc Natural del Delta de l’Ebre i el Parc Natural dels Ports.  

a) Les muntanyes de Cardó conformen una de les serres més carismàtiques de les 
Terres de l'Ebre. La major part del massís s'estén entre els termes municipals de 
Benissanet i Rasquera. El seu vessant interior davalla fins a l'Ebre, al sud i al sud-est 
continua per la serra del Boix. 

b)  A la Terra Alta hi conflueixen la serra de Pàndols, la de Cavalls i l'extrem nord-est  
del  massís d'Els Ports. 

c) La Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes és un espai natural, envoltat de 
pollancres i alzines, on les cigonyes hi troben un ecosistema ideal per a passar-hi 
llargues temporades. 

 
 

18. Constitueixen ingressos de dret privat de les entitats locals 
a) els béns adquirits a títol d’herència. 
b) els impostos. 
c) els que procedeixin dels béns de domini públic local. 
 
 
19. La LO 3/2018 té per objecte la protecció de les dades personals 
a) de les persones físiques. 
b) de les persones jurídiques. 
c) de totes les persones siguin físiques o jurídiques. 
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20. La pràctica del cicloturisme permet conèixer de prop i amb tranquil·litat la 
varietat de paisatges de les Terres de l’Ebre i La Via Verda n’és un clar exemple. 
Quina distància recorre la Via Verda de la Vall de Zafan a les Terres de l’Ebre, des 
de Tortosa fins a Arnes? 
a) 65 quilòmetres 
b) 49 quilòmetres 
c) 36 quilòmetres 
 
 
21. Les Terres de l’Ebre són Reserva de la Biosfera per la Unesco i estan incloses 
en el Top 100 de les millors destinacions sostenibles del mon. Quina és 
l’organització que atorga aquesta segona distinció?  

a) Biosphere 
b) Green Destinations 
c) Global Sustainable Tourism Council 
 
 
22. Quin organisme proposa visites completes a centres d’interpretació de les 
Terres de l’Ebre i espais històrics de la Batalla de l’Ebre? 
a) COPATE 
b) COMEBE 
c) IDECE 
 
 
23. En el pla estratègia de turisme de Catalunya 2018-2022 es planteja una 
estratègia de desenvolupament de productes 4D. A què fa referencia aquesta 
estratègia? 

a) A desestacionalitzar, distribuint la demanda turística al llarg de l’exercici. 
Desconcentrant l’activitat, millorant la distribució de fluxos pel litoral del país. 

b) A assolir una major despesa total dels viatgers. A desestacionalitzar, distribuint la 
demanda turística al llarg de l’exercici. Desconcentrant l’activitat, millorant la 
distribució de fluxos per tot el territori i diversificant, ampliant l’oferta de productes i 
afavorint l’aflorament de noves oportunitats de negoci. 

c) A incrementar la despesa dels viatgers, a desestacionalitzar la demanda turística, 
repartint-la al llarg de l’any, dissenyant nous productes turístics i desconcentrant 
l’activitat. 

 
 
24. La Constitució Espanyola va ser aprovada per les Corts Generals 
a)  el 6 de desembre de 1978  
b)  el 27 de desembre de 1978 
c)  el 31 d'octubre de 1978 

 
 

25. Per cobrir una plaça de personal funcionari de l’administració local del Subgrup 
C1 cal estar en possessió del títol de: 
a) Diplomat. 
b) Graduat en educació secundària obligatòria. 
c) Tècnic. 
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26. Segons les dades del seguiment de l’exercici turístic de les Terres de l’Ebre, en 
l’exercici 2021 s’han assolit dades similars al 2019, any previ a la pandèmia. Si 
parlem de pernoctacions, quines han estat les dades del 2021? 

a) Al voltant de 2.000.000 de pernoctacions. 
b) Al voltant de 500.000 pernoctacions. 
c) Al voltant de 1.200.000 pernoctacions 
 

27. En quin any les Terres de l’Ebre van ser declarades per la UNESCO, com a 
Reserva de la Biosfera?  

a) 2013 
b) 2014 
c) 2015 

 
 
28. En el Pla de mandat de la Diputació de Tarragona es contempla el valor de la 
cooperació, participació i facilitació, aquest valor consisteix en 
a) pensar en el desenvolupament equilibrat i col·lectiu de la societat per satisfer les 

necessitats de la població sense comprometre les capacitats futures. 
b) treballar en equip col·laborant activament amb altres persones i grups, tant interns 

com externs, fomentant la proximitat. 
c) mantenir amb fermesa la coherència interna per ser confiable i responsabilitzar-se de 

les accions de manera transparent i participativa. 

29. Per promoure la destinació Terres de l’Ebre, el patronat participa en fires 
turístiques i ho publica en el seu pla d’actuació anual. En quines de les següents 
fires participarà el patronat aquest any 2022? 

a) Fitur, Navartur i World Travel Market. 
b) Fitur, Navartur i B-travel. 
c) Fitur, Delta Birding Festival i Falsterbo Bird Show. 
 
 
30. Segons la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals, amb caràcter general el tractament de les dades personals d’un 
menor d’edat únicament podrà fonamentar-se en el seu consentiment quan sigui 
major de: 
a) 13 anys. 
b) 14 anys. 
c) 16 anys. 
 
 
PREGUNTES DE RESERVA 
R1. Actualment, la Diputació de Tarragona està desplegant:  
a) El pla de mandat 2015-2019 prorrogat. 
b) El pla de mandat 2016-2023. 
c) El pla de mandat 2020-2023. 
 
R2. La Constitució Espanyola preveu que les Comunitats autònomes puguin 
a) celebrar convenis entre sí. 
b) federar-se.  
c) Totes les respostes anteriors són correctes. 
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R3. Segons l’Estatut d’Autonomia, quin és o quins són els idiomes oficials de 
Catalunya? 
a) El català, el castellà i la llengua occitana.  
b) El castellà i el català.  
c) El català, solament.  
 


