
 

PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL FIX D’OPERARI/ÀRIA, ADSCRITA A 
LA UNITAT DE MANTENIMENT D’EDIFICIS – GESTIÓ DE SEUS CORPORATIVES DE L’ÀREA DE 
SERVEIS INTERNS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN LLIURE (Conv. 18/043) 

1.- La forma política de l’Estat espanyol és 
a) un Estat social i democràtic de Dret 
b) la Monarquia parlamentària 
c) el Liberalisme democràtic 
 
2.- Són elements de control perimetral en un edifici 
a) les tanques d'infrarojos 
b) les càmeres amb sensor de moviment 
c) Totes les anteriors 
 

3.- Què s'utilitza per introduir els conductors elèctrics per l’interior de tubs de canalització 
elèctrica? 
a) Tirants 
b) Guia passa cable 
c) Filferro galvanitzat 
 

4.- Per inventari de magatzem s’entén 
a) quadrar els albarans del material rebut amb el material del magatzem 
b) la relació detallada del material del magatzem en un determinat moment 
c) un control rigorós de les entrades i sortides del material del magatzem 
 

5.- La població del municipi és 
a) el conjunt de persones inscrites en el Padró municipal 
b) el conjunt de persones inscrites en el Padró municipal i els residents ocasionals 
c) el conjunt de persones inscrites en el Padró municipal i els transeünts 
 
6.- Si es vol encendre i apagar un mateix aparell des de dos punts s’ha d’utilitzar 
a) un interruptor simple 
b) un interruptor commutador 
c) un interruptor neutre 
 

7.- Si una sol·licitud d’iniciació d’un procediment administratiu no reuneix els requisits establerts 
a) es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta o 
acompanyi els documents preceptius, amb indicació que si no ho fes se’l tindrà per desistit de 
la seva petició 
b) es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta o 
acompanyi els documents preceptius, amb indicació que si no ho fes es tindrà per caducada la 
seva petició 
c) es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta o 
acompanyi els documents preceptius, sempre que això sigui possible 
 

8.- Si s’han de retirar diaris i embalatges de cartró d’un espai: 
a) es dipositaran al contenidor blau 
b) es doblegaran perquè ocupin menys espai i es trauran grapes, cinta adhesiva i tots aquells 
materials que no siguin paper o cartró 
c) Totes les anteriors 
 

9.- És material no fungible 
a) una làmpada LED 
b) un voltímetre 
c) Totes les anteriors 



 

10.- L’actual Estatut d’Autonomia de Catalunya es va aprovar? 
a) L’any 1979 
b) L’any 2006 
c) L’any 2014 
 
11.- En cas de fuita d'aigua la primera actuació que s’ha de fer és 
a) localitzar l’aixeta de pas immediata i tancar-la 
b) tancar el pas d’aigua per a tot l’edifici 
c) localitzar l’aixeta de pas de les bombes i tancar-la 
 

12.- En totes les Diputacions existirà 
a) el Gerent 
b) òrgans d’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del 
Ple 
c) el Consell d’Alcaldes 
 
13.- L’Àrea de Serveis Interns de la Diputació de Tarragona, entre d’altres, 
a) gestiona els recursos compartits, com ara el parc mòbil, la reprografia, el servei de suport als 
esdeveniments, sales, audiovisuals, serveis postals, missatgeria, etc. 
b) ofereix serveis d’assistència als ajuntaments en vialitat i mobilitat urbanes 
c) Totes les respostes són correctes 
 

14.- Què heu de fer si us encomanen preparar una sala per a una reunió? 
a) Disposar les taules i les cadires en funció del nombre d’assistents i preparar aigua pels 
assistents i paper per prendre notes 
b) Comprovar el funcionament de totes les instal·lacions de la sala i encendre-les i apagar-les 
en els horaris fixats 
c) Totes les anteriors 
 

15.- És un element auxiliar pel control d’accessos 
a) l’equip de raig X 
b) la central receptora d’alarmes 
c) el detector òptic 
 

16.- Com es denomina el tribut local, directe i de caràcter real, que grava el valor del béns 
immobles? 
a) Impost sobre béns immobles 
b) Impost sobre l’increment de valor dels béns immobles 
c) Impost sobre el patrimoni 
 

17.- Els principals components d’un sistema de climatització autònom són 
a) compressor, evaporador, termòstat i conductes 
b) dipòsit de combustible i compressor.  
c) evaporador i vàlvula de retenció. 
 
18.- La Diputació de Tarragona s’organitza administrativament en: 
a) dotze àrees i tres organismes autònoms 
b) onze àrees i dos organismes autònoms 
c) deu àrees i dos organismes autònoms 
 
19.- A les instal·lacions d’aigua s’han de disposar sistemes d’antiretorn per evitar la inversió del 
sentit de flux 
a) després dels comptadors 
b) en tubs d’alimentació no destinats a usos domèstics  
c) Totes les anteriors 
 



 

20.- A l’hora de manipular una càrrega 
a) s’han de tenir els peus junts i les cames rígides 
b) s’han de tenir els peus separats al màxim i els genolls doblegats 
c) s’han de tenir els peus separats de forma estable i els genolls doblegats  
  
 

PREGUNTES DE RESERVA 

R1. És funció del vigilant de seguretat 
a) detenir persones 
b) realitzar registres, comprovacions i prevencions necessàries 
c) retenir documentació 
 

R2. Quin d’aquests no és un recurs de les entitats locals? 
a) Les participacions en els tributs de l’Estat i de les comunitats autònomes 
b) El producte de multes i sancions en l’àmbit de les seves competències 
c) L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
 
 
R3. En el transport de materials amb vehicles s’ha de prioritzar 
a) els elements d’elevació externs 
b) la plataforma elevadora del propi vehicle 
c) la càrrega manual entre vàries persones 


