
 

 

PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA D’ORDENANÇA, 
ADSCRITA A LA UNITAT DE SERVEIS OPERATIUS – SERVEIS GENERALS – ÀREA DE SERVEIS 
INTERNS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, TORN LLIURE (Conv. 18-044) 

 
1.- Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de dret, que propugna com a valors 
superiors del seu ordenament jurídic 
a) la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític 
b) els de la monarquia centralitzada 
c) la llibertat, la justícia i l’autonomia de les nacionalitats i regions 
 
2.- Si observeu que falta paper a les impressores làser 
a) l’anireu a buscar al magatzem i el reposareu  
b) us han d’avisar que falta paper 
c) emetreu un informe al cap del servei perquè n’ordeni la seva reposició 
 
3.- En el transport de materials amb vehicles s’ha de prioritzar 
a) els elements d’elevació externs 
b) la càrrega manual entre vàries persones 
c) la plataforma elevadora del propi vehicle 
 
4.- L’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’Estat és 
a) el municipi 
b) la província 
c) la Comunitat Autònoma 
 
5. Els tributs propis de les Entitats Locals es classifiquen en 
a) Taxes, contribucions especials i preus públics 
b) Taxes, impostos i preus públics 
c) Taxes, contribucions especials i impostos 

 
6.- En una presidència de 5 persones, on s’ha de col·locar la màxima autoritat?  
a) Al primer lloc de la dreta 
b) En la posició central  
c) Al primer lloc de l’esquerra 



 

7.- El dret del ciutadà a conèixer la identitat de la persona que l’atén en cada moment i el lloc 
de treball que ocupa s’emmarca dins del 
a) dret a rebre informació 
b) dret a participar en els serveis públics 
c) dret d’accés als centres i oficines  
 

8.- A la façana del Palau de la Diputació, quines banderes hi ha d’haver, segons la normativa 
vigent? 
a) La de la Diputació, l’espanyola i la catalana 
b) La de la Diputació, la catalana i la de la ciutat 
c) La de la Diputació, la catalana, l’espanyola i l’europea 
 

9.- El pes d’una carta ordinària en el servei postal universal no pot ser superior a 
a) 20 g. 
b) 2 kg.   
c) 1000 g. 
 
10.- Els procediments administratius podran iniciar-se 
a) només d’ofici 
b) d’ofici o a sol·licitud de la persona interessada 
c) només a sol·licitud de la persona interessada 
 
11.- Són elements del control d'accessos: 
a) l'arc i el registre de visitants 
b) l'aparell de raig X i la targeta d'identificació 
c) Totes les anteriors 
 

12.- El Títol VIII de la Constitució espanyola de 1978 regula 
a) els drets fonamentals i les llibertats públiques 
b) els drets i deures dels ciutadans 
c) l’Organització territorial de l’Estat 

13.- Un enviament postal que queda enregistrat i el lliurament només es fa sota signatura del 
destinatari, amb dos intents, i amb acusament de rebuda és 
a) un certificat 
b) una notificació 
c) un gir 
 
14.- Quins són els valors de la Diputació de Tarragona? 
a) Innovació, cooperació, participació, sostenibilitat i bé comú, integritat i transparència 
b) Innovació, cooperació, participació, facilitació, sostenibilitat i bé comú, integritat, 
transparència, coresponsabilitat, resultats i eficiència 
c) Innovació, participació, facilitació, integritat, transparència, coresponsabilitat i eficiència 
 
15.- La forma més apropiada de netejar tòner vessat és 
a) amb una baieta humida 
b) amb paper absorbent 
c) amb serradures 
 
16.- És un risc en la manipulació de càrregues 
a) l’electrocució 
b) les lesions dorsolumbars    
c) Totes les anteriors. 
 
17.- La Junta de Govern de les Diputacions provincials s’integra per: 
a) el President i un nombre de Diputats no superior al terç del seu nombre legal 
b) el President i un nombre de Consellers no superior al quart del seu nombre legal 



 

c) el President i un nombre de Senadors no superior a la meitat del seu nombre legal 
 

18.- Quin ha de ser el pes màxim d’una càrrega per poder manipular-la? 
a) 20 kg. 
b) 25 kg.  
c) 35 kg. 
 

19.- Si us encomanen distribuir la documentació interna d’un edifici de la Diputació de 
Tarragona 
a) la traslladareu al Servei d’Assistència Municipal 
b) la fareu arribar a la persona o a la unitat destinatària 
c) els paquets els traslladareu al més aviat possible, la documentació pot esperar 
 

20.- L’Àrea de Serveis Interns de la Diputació de Tarragona: 
a) gestiona els edificis i les instal·lacions de la Diputació de Tarragona 
b) s’encarrega del manteniment de les carreteres de la Diputació de Tarragona 
c) du a terme iniciatives per millorar la capacitat de prestació de serveis dels municipis   
 

PREGUNTES DE RESERVA 

R1. L’ús d’uniforme i/o identificació oficial 

a) són obligatoris segons la norma interna de l’organització 

b) no són obligatoris en cap cas 

c) la seva utilització és discrecional per part dels treballadors i treballadores 

 

R2. L’Estat s’organitza territorialment en municipis, en províncies i en les Comunitats 
Autònomes que es constitueixin. Totes aquestes entitats 

a) gaudeixen d’autonomia política per a la seva gestió integral 

b) gaudeixen d’autonomia per a la gestió dels interessos respectius 

c) gaudeixen dels drets i dels deures que el Títol I de la Constitució espanyola estableix 

 
R3. La Constitució espanyola de 1978 té 
a) 169 articles 
b) 179 articles 
c) 189 articles 

 


