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Aquest exercici consisteix en contestar per escrit, durant el període de temps que
determina el tribunal, que estipula en 70 minuts, un qüestionari amb 40 preguntes
tipus test relacionades amb les matèries compreses en el temari annex a les bases
(Annex I); concretament de 5 a 10 preguntes sobre temes de la part general i de 30 a
35 preguntes sobre temes de la part específica.

Es puntua fins a un màxim de 10 punts.

Cada resposta correcta té un valor de 0,25 punts.

Cada resposta incorrecta descompta 0,0625 punts.

Les preguntes no contestades no comptabilitzen.

Els aspirants que no assoleixin un mínim de 5 punts en aquest exercici seran
eliminats.
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1. D’acord amb la Constitució Espanyola, quines són les llengües oficials de l’Estat:
a) Únicament, el castellà.
b) El castellà i l’anglès.
c) El castellà i les altres llengües espanyoles que són oficials en les respectives
comunitats autònomes d’acord amb els seus estatuts.
d) El castellà i les altres llengües espanyoles que són oficials en les respectives
comunitats autònomes d’acord amb els seus estatuts i que seran oficials
també per a tot el territori espanyol.

2. D’acord amb la normativa de règim local, digues quina d’aquestes no és una
competència de l’alcalde:
a)
b)
c)
d)

Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
Dictar bans.
Aprovar l'oferta d'ocupació pública.
L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball.

3. En tots els municipis s’hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents:
a) Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament
domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població,
pavimentació de les vies públiques i transport col·lectiu urbà de viatgers.
b) Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària i l’abastament
domiciliari d'aigua potable.
c) Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament
domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i
pavimentació de les vies públiques.
d) Enllumenat públic, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari
d'aigua potable, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies
públiques.
4. Les sessions de Ple poden ser de tres tipus:
a)
b)
c)
d)

Ordinàries, extraordinàries i alternatives.
Ordinàries, setmanals i extraordinàries de caràcter urgent.
Ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de caràcter urgent.
Ordinàries, extraordinàries i especials.
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5. D’acord amb la Llei 39/2015, del procediment administratiu de les administracions
públiques, quina d’aquestes persones o entitats no té l’obligació de relacionar-se
amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, per a la
realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixen una activitat professional per la qual es requereixi
col·legiació obligatòria per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les
administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot
cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de
la propietat i mercantils.
d) Les persones físiques.
6. D’acord amb la normativa del procediment administratiu general, qui està obligat
al compliment dels termes i dels terminis que preveu la llei:
a)
b)
c)
d)

Només les autoritats.
Les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques.
Els interessats, únicament.
Les autoritats, el personal al servei de les administracions públiques i els
interessats.

7. L’administració pública, en aplicació del principi de transparència, no ha de fer
pública la informació relativa a:
a)
b)
c)
d)

L’organització institucional i l’estructura administrativa.
Les decisions i actuacions d’especial rellevància jurídica.
La informació relativa als menors d’edat.
Els contractes i convenis.

8. En relació amb el municipi, digues quina d’aquestes afirmacions és falsa:
a) El municipi és l'entitat local bàsica de l'organització territorial de l'Estat.
b) Són elements del municipi el territori, la població i l'organització.
c) El terme municipal és el territori en què l'ajuntament exerceix les seves
competències.
d) Cada municipi pot pertànyer a una sola província o a dues províncies
confrontants, si així ho acorda el Ple del seu ajuntament.
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9. D’acord amb la Llei de contractes del sector públic, quin tipus de contracte és el
que té per objecte l’execució d’una obra, aïlladament o conjuntament amb la
redacció del projecte:
a)
b)
c)
d)

Un contracte de treball.
Un contracte de serveis.
Un contracte d’obres.
Un contracte privat.

10. L’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al/a la president/a de
l’entitat, previ informe de:
a)
b)
c)
d)

La persona responsable de comptabilitat.
El/La secretari/ària.
El/La interventor/a.
El/La regidor/a d’Economia i Hisenda.

11. Qui atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de
Joventut?
a)
b)
c)
d)

La Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de Joventut.
L’Estatut d’Autonomia.
La Constitució Espanyola.
La Constitució Espanyola i la Llei 33/2010, de polítiques de Joventut.

12. L’objecte de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de Joventut és:
a) Garantir que les persones joves defineixin i promoguin les polítiques i els
serveis de joventut en l’àmbit de Catalunya.
b) Establir un marc normatiu i competencial per desenvolupar tots els serveis i les
activitats de joventut organitzades per les administracions públiques en l’àmbit
de Catalunya.
c) Establir un marc normatiu i competencial per desenvolupar les polítiques de
joventut, tot ordenant els serveis i les activitats que promouen i organitzen les
persones físiques i jurídiques, públiques i privades, en l’àmbit de Catalunya.
d) Garantir que la Generalitat promogui polítiques públiques que afavoreixin el
desenvolupament integral de les persones joves en l’àmbit de Catalunya.
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13. A efectes de la llei 33/2010, de polítiques de Joventut, per polítiques de joventut
s’entén:
a) Les intervencions dels agents que atenen les necessitats en els diversos
àmbits de la vida de les persones joves, especialment les que es troben en
una situació de més vulnerabilitat social.
b) El conjunt de decisions i actuacions de la Generalitat de Catalunya, que
defineixen el marc normatiu a seguir en l’àmbit de joventut.
c) Els serveis i les activitats que promouen i organitzen les administracions
públiques de Catalunya, per afavorir els diversos àmbits de la vida de les
persones joves.
d) Els serveis i les activitats que promouen i organitzen les entitats privades de
Catalunya, per afavorir els diversos àmbits de la vida de les persones joves.
14. Els principis rectors de les polítiques de joventut són:
a)
b)
c)
d)

La integralitat, l’atenció a la diversitat i la territorialitat.
La proximitat, la transversalitat i la territorialitat.
La integralitat, la transversalitat i la territorialitat.
Cap de les respostes anteriors.

15. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya és:
a) Una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb plena
capacitat per complir els seus fins que es regeix per la seva llei específica. És
l’interlocutor directe amb el Govern en matèria de joventut.
b) El departament de la Generalitat de Catalunya que desplega el Pla Nacional de
joventut.
c) L’òrgan competent en matèria de joventut determinat pel Govern.
d) El departament de la Generalitat de Catalunya que estableix les prioritats en
matèria de joventut.

16. Els municipis poden dur a terme les actuacions complementàries en matèria de
joventut següents:
a) Elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut.
b) Promoure l’emancipació de les persones joves en llur àmbit territorial i d’acord
amb llur marc competencial.
c) Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i
cultural del municipi.
d) Totes les respostes anteriors són vàlides.
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17. En virtut de les funcions d’assistència i cooperació als municipis, els ens locals
supramunicipals poden:
a) Coordinar els equipaments juvenils, els serveis juvenils i el personal
especialitzat en joventut d’abast supramunicipal.
b) Determinar els components del Consell Nacional de la Joventut.
c) Proposar al Govern els avantprojectes de llei i projectes de decret en matèria
de joventut.
d) Afavorir i promoure l’associacionisme juvenil i la creació de consells locals de
joventut en l’àmbit territorial del municipi.

18. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) és:
a) Un pla territorial de direcció estratègica en matèria de joventut.
b) L’instrument que determina les línies, els eixos i els objectius de les polítiques
de joventut a Catalunya.
c) El document que defineix els equipaments juvenils, els serveis juvenils i el
personal especialitzat en joventut.
d) Totes les respostes anteriors són vàlides.

19. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya té els objectius següents:
a) Determinar els problemes i les necessitats principals que cal resoldre pel que
fa a les persones joves a Catalunya.
b) Establir les línies estratègiques i els objectius de les actuacions públiques en
matèria de joventut en els àmbits prioritaris d'emancipació i participació.
c) Fixar els àmbits materials d'actuació, emmarcats en les línies d'emancipació i
participació, i els límits d'edat de les persones joves per a cada àmbit.
d) Totes les respostes anteriors són vàlides.

20. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya s'executa per mitjà dels programes
d'actuació següents:
a)
b)
c)
d)

El Projecte d’Emancipació Juvenil.
El Projecte Govern, el Projecte Territori i el Projecte Jove.
El Projecte Govern i el Projecte Intercultural.
El Projecte Jove i el Pla Rector.
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21. El Consell Rector del PNJCat és:
a) Un òrgan col·legiat amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya per
impulsar el Pla.
b) Un òrgan col·legiat amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya que té
la funció de coordinar les polítiques de joventut.
c) L’òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de joventut
que vetlla per l'aplicació del Pla Nacional de Joventut de Catalunya i per
l'assoliment dels seus objectius.
d) Cap de les respostes anteriors.

22. El Consell Rector del PNJCat està format per:
a) El Govern de la Generalitat, l’Associació Catalana de Municipis i el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya.
b) La Direcció General de Joventut i la Federació de Municipis de Catalunya.
c) La Direcció General de Joventut en representació del Govern de la Generalitat,
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya
com a representants del món local i el Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya com a representants del teixit associatiu juvenil.
d) La Direcció General de Joventut en representació del Govern de la Generalitat,
l’Associació de Municipis de Catalunya com a representant del món local i el
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya com a representants del teixit
associatiu juvenil.

23. La dimensió substantiva del PNJCat és:
a) Aquella que estableix els continguts, àmbits d’actuació i objectius que hauran
de guiar la definició de les polítiques de joventut per als pròxims 10 anys.
b) Aquella que estableix els continguts, àmbits d’actuació i objectius que hauran
de guiar la definició de les polítiques de joventut per als pròxims 15 anys.
c) Aquella que estableix els continguts, àmbits d’actuació i objectius que hauran
de guiar la definició de les polítiques de joventut per als pròxims 8 anys.
d) Aquella que estableix els continguts, àmbits d’actuació i objectius que hauran
de guiar la definició de les polítiques de joventut per als pròxims 5 anys.
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24. Els agents executors del desplegament del Pla Nacional de Joventut de Catalunya
són els següents:
a) El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, els consells locals de
joventut, les altres entitats juvenils i els grups de joves.
b) L'Administració de la Generalitat i els consells locals de joventut.
c) Les administracions locals, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,
els consells locals de joventut, les altres entitats juvenils i els grups de joves.
d) L'Administració de la Generalitat, les administracions locals, el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya, els consells locals de joventut, les altres
entitats juvenils i els grups de joves.

25. Els òrgans de seguiment del desplegament del Pla Nacional de Joventut de
Catalunya són els següents:
a) El Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
b) El Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya i el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya.
c) El Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, la comissió
parlamentària que estableixi el Reglament del Parlament i el Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya.
d) La comissió parlamentària que estableixi el Reglament del Parlament i el
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

26. Els professionals de les polítiques de joventut són:
a) Els professionals encarregats de desenvolupar els eixos del Pla Nacional de
Joventut de Catalunya.
b) Les persones que es dediquen a la recerca, el disseny, la direcció, l'aplicació o
l'avaluació de plans, programes o projectes destinats a les persones joves,
des de les administracions públiques i des del teixit associatiu, en el marc de
les polítiques de joventut.
c) Els professionals encarregats de desenvolupar els eixos del Pla Nacional de
Joventut de Catalunya i de definir el cens d’equipaments i serveis juvenils.
d) Les persones que es dediquen a desenvolupar les polítiques de joventut des
de les administracions públiques.
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27. La finalitat del Cens d’equipaments i serveis juvenils és:
a) Recollir de manera ordenada i sistematitzada els equipaments i serveis juvenils
existents a Catalunya.
b) Gestionar i dinamitzar els equipaments i serveis per a persones joves i elaborar
el mapa general d'instruments d'execució de les polítiques de joventut.
c) Difondre els equipaments i serveis juvenils disponibles, ajudar a fer el
diagnòstic de les mancances i fer-ne el tractament estadístic amb l'objectiu de
millorar les polítiques de joventut.
d) Cap de les respostes anteriors.

28. L'Agència Catalana de la Joventut (ACJ) és:
a)
b)
c)
d)

L’Agència de col·locació juvenil.
Un servei d’assessorament i d’informació juvenil.
L'Agència Catalana de la Joventut (ACJ) no existeix.
Una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, que està adscrita
al departament competent en matèria de joventut mitjançant la Direcció
General de Joventut.

29. La Xarxa nacional d’emancipació juvenil és:
a) El conjunt d'equipaments i serveis juvenils que promouen l'emancipació de les
persones joves, tant si són de titularitat de la Generalitat com si han signat un
conveni amb l'òrgan competent en matèria de joventut a què fa referència
l'article 11 de la Llei 33/2010.
b) El conjunt d'accions i de processos que generen entre les persones joves la
capacitat per decidir llur entorn, llurs relacions i llur desenvolupament personal
i col·lectiu i per intervenir-hi i transformar-los.
c) El conjunt de les actuacions que les administracions públiques o les entitats
sense ànim de lucre presten de manera regular i continuada i que van
destinades a satisfer les necessitats específiques de les persones joves.
d) Cap de les respostes anteriors.
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30. Una oficina jove és:
a) Un servei d’informació i assessorament d’abast provincial que integra un
conjunt de serveis d’informació i orientació i uns serveis especialitzats
d’assessorament en matèria de treball, salut i educació per a les persones
joves.
b) Un servei d’orientació juvenil d’abast provincial que integra un conjunt de
serveis especialitzats d’assessorament en matèria de treball, salut i educació
per a les persones joves.
c) Un espai d’informació i assessorament gestionat per persones joves i que
ofereix serveis especialitzats d’assessorament en matèria de treball, salut i
educació per a les persones joves.
d) Un servei d’informació, orientació, assessorament i acompanyament d’abast
comarcal que integra un conjunt de serveis d’informació i orientació i uns
serveis especialitzats d’assessorament en matèria de treball, salut, educació,
habitatge i mobilitat internacional per a les persones joves.

31. El projecte de formació i ocupació OKUP’ALT que es porta a terme des de l’Àrea
de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb la col·laboració dels
tècnics, ajuntaments, agents socials i el teixit empresarial de la comarca:
a) Es tracta d’un projecte gratuït pels joves de la comarca d’entre 16 i 24 anys
que no estudien ni treballen en aquests moments, que combina formació
ocupacional, suport en la recerca de feina i diversos tallers d’ajut al seu
desenvolupament personal. Tot plegat facilita que els joves participants
augmentin les seves capacitats i habilitats professionals, la seva autoestima i
el seu nivell d’autonomia.
b) Es tracta d’un projecte gratuït pels joves de la comarca d’entre 16 i 20 anys,
que combina formació ocupacional i suport en la recerca de feina. Tot plegat
facilita que els joves participants augmentin les seves capacitats i habilitats
professionals, la seva autoestima i el seu nivell d’autonomia.
c) Es tracta d’un projecte gratuït pels joves de la comarca d’entre 16 i 20 anys
que no estudien ni treballen en aquests moments. Els ofereix formació amb
tallers específics i suport en la recerca de feina.
d) Es tracta d’un projecte gratuït pels joves de la comarca d’entre 16 i 30 anys
que no estudien ni treballen en aquests moments. Els ofereix formació amb
tallers específics i suport en la recerca de feina.
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32. Un Punt d’Informació Juvenil és:
a) Un servei d’informació i assessorament d’abast provincial que integra un
conjunt de serveis d’informació i orientació i uns serveis especialitzats
d’assessorament en matèria de treball, salut i educació per a les persones
joves.
b) Un servei, normalment d’abast municipal, que ofereix informació i orientació i
pot oferir assessorament, acompanyament i tramitació de serveis, i que
elabora i dinamitza informació.
c) Una oficina d’informació d’activitats i turisme juvenil.
d) Una publicació oficial on hi consten els serveis especialitzats d’assessorament
en matèria de treball, salut i educació per a les persones joves.

33. Els requisits d’accés al Programa de garantia juvenil són:
a) Tenir entre 14 i 18 anys, no haver treballat en el dia previ a la inscripció i tenir
permís de treball a la Unió Europea.
b) Tenir entre 14 i 18 anys, no haver rebut accions educatives en el dia previ a la
inscripció, no haver treballat en el dia previ a la inscripció i tenir permís de
treball a la Unió Europea.
c) Tenir entre 16 i 29 anys, no haver rebut accions educatives en el dia previ a la
inscripció, no haver treballat en el dia previ a la inscripció i tenir permís de
treball a l’Estat Espanyol.
d) Tenir entre 16 i 18 anys i tenir permís de treball a la Unió Europea.

34. Quin d’aquests no seria un objectiu de l’àmbit d’actuació d’Inclusió Social?
a) Fomentar una societat cohesionada, amb igualtat de condicions entre les
persones joves i que afavoreixi la mobilitat social.
b) Reconèixer, valorar i respectar la diversitat existent entre la joventut del nostre
país.
c) Prevenir les relacions abusives i erradicar la violència masclista entre la
població juvenil.
d) Facilitar l’eliminació de les barreres i els obstacles per potenciar el procés
d'autonomia i la inclusió social de les persones joves amb major vulnerabilitat.
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35. Dins del programa de salut jove es treballen bàsicament aquests 5 grans temes:
a) 1. Sexualitat-afectivitat. 2. Drogodependències. 3. Trastorns de la conducta
alimentària. 4. Socioaddiccions. 5. Bullying a través de les xarxes socials.
b) 1. Emotivitat. 2. Drogodependències. 3. Trastorns de la conducta alimentària.
4. Salut física i mental. 5. Bullying a través de les xarxes socials.
c) 1. Sexualitat-afectivitat. 2. Salut física i mental. 3. Trastorns de la conducta
alimentària. 4. Addiccions a diferents substàncies. 5. Bullying a través de les
xarxes socials.
d) 1. Sexualitat. 2. Salut física i mental. 3. Trastorns de la conducta alimentària. 4.
Addiccions a diferents substàncies. 5. Emotivitat.

36. La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista, diferencia els següents àmbits en què es pot donar aquesta violència:
a) Violència sexual i violència psicològica.
b) Violència sexual, violència física i violència psicològica.
c) Violència en l’àmbit de la parella, violència en l’àmbit familiar, violència en
l’àmbit laboral, violència en l’àmbit social o comunitari i qualssevol altres
formes anàlogues.
d) Les 3 respostes anteriors són correctes.

37. La participació juvenil, a efectes de la Llei 33/2010, és:
a) El conjunt de processos que generen entre les persones joves la capacitat per
a decidir llurs accions i per a intervenir-hi i transformar-los.
b) El conjunt d'accions i de processos que generen entre les persones joves la
capacitat per a decidir llur entorn, llurs relacions i llur desenvolupament
personal i col·lectiu, i per a intervenir-hi i transformar-los.
c) El conjunt de processos que generen entre les persones joves la capacitat per
a decidir llur desenvolupament personal i col·lectiu.
d) Cap de les respostes anteriors.
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38. El Decret 267/2016 té per objecte regular les següents activitats d'educació en el
lleure en les quals participin més de quatre menors de 18 anys i que es
desenvolupin a Catalunya:
a) Les acampades infantils i juvenils, els camps de treball, els casals de
vacances, les colònies, les rutes i qualsevol altra activitat assimilable, siguin
quines siguin la seva denominació i característiques.
b) Els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives que
es duguin a terme en èpoques de vacances escolars.
c) Les 2 respostes anteriors són vàlides.
d) Cap de les respostes anteriors.

39. La vigència de l’actual Pla Local de Joventut de Roses és:
a)
b)
c)
d)

2019-2023.
2020-2024.
2021-2025.
2018-2022.

40. Quins són els eixos estratègics de l’actual Pla Local de Joventut de Roses?
a) 1. Participació i Emancipació. 2. Habitatge. 3. Educació, Formació i Ocupació.
4. Esports i Oci. 5. Salut i Medi Ambient.
b) 1. Participació i Governança. 2. Diversitat i Inclusió. 3. Educació, Cultura i
Esports. 4. Emancipació Juvenil. 5. Salut Jove.
c) 1. Participació i Governança. 2. Diversitat i Inclusió. 3. Educació, Formació i
Ocupació. 4. Cultura, Esports i Oci. 5. Salut i Medi Ambient.
d) 1. Habitatge. 2. Treball. 3. Educació, Cultura i Esports. 4. Emancipació Juvenil.
5. Salut Jove.

PREGUNTES RESERVA
41. El Tribunal Constitucional es compon de:
a)
b)
c)
d)

10 membres.
12 membres.
15 membres.
20 membres.
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42. A efectes de la Llei 33/2010, són entitats juvenils:
a) Les associacions que, d'acord amb llur naturalesa, llur denominació o llurs
estatuts, tenen la consideració de juvenils.
b) Les seccions juvenils que pertanyen o estan vinculades estatutàriament a un
partit polític, un sindicat o qualsevol altra associació amb organització interna i
funcionament democràtic i sense afany de lucre.
c) Els consells locals de joventut, en tant que ens de representació i participació
formats per diversos models associatius d'un municipi, com a entitats
independents de l'administració pública que coordinen el teixit associatiu
juvenil del municipi, representen les organitzacions juvenils del municipi i
dialoguen amb els poders públics.
d) Les 3 respostes anteriors són correctes.

