Auxiliars tècnics inspectors via ordinaria (Exp 42877_2020)
PROVA TIPUS TEST SOBRE EL TEMARI
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TEMPS: 1 hora
PUNTUACIÓ: encert= + 0,25; errada= - 0,0625; en blanc= no descompten
Total: 10 punts, mínim 5 per superar la prova

1. Els trams d’escala que serveixin d’alternativa de pas a una rampa, situada en l’itinerari de vianants
accessible, compliran entre d’altres, una de les següents especificacions:
a) Tindran 4 graons com a mínim i 12 com a màxim
b) L’amplada lliure de pas serà d’1,80 m
c) Seran preferiblement rectes
d) Cap de les respostes és correcta.
2. Cada any l'Ajuntament renova l'asfalt d'alguns carrers de la ciutat. De quin tipus d'obra es tracta?
a) Es una obra de primer establiment
b) Es una obra menor
c) Es una obra de conservació i manteniment
d) No són competència de l'Ajuntament.
3. Quins dels següents drets NO correspon a les persones titulars de les parades del mercat municipal de la
Plaça de Cuba?
a) Dret a utilitzar els béns de servei públic necessaris per tal de poder portar a terme l’activitat comercial en la
forma establerta.
b) Dret a tancar la parada, sense autorització, d’un a tres dies.
c) Efectuar obres dins de l'àmbit exclusiu de les respectives parades i local comercial i introduir-hi millores, noves
instal·lacions o serveis, prèvia obtenció de les oportunes autoritzacions.
d) Percebre la corresponent indemnització en el cas de rescat de la concessió abans del termini fixat i per causes
no imputables al concessionari.
4. D’acord amb el Reglament d’organització i funcionament del Mercat municipal de la Plaça de Cuba, les
parades del mercat:
a) Són transmissibles inter vivos i mortis causa.
b) Són transmissibles únicament inter vivos.
c) No són transmissibles al haver-se adjudicat mitjançant concessió pel procediment de contractació
administrativa.
d) Són transmissibles intervivos i mortis causa, i la persona adquirent podrà exercir la venda de qualsevol article a
la parada.
5. Segons l’ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària de Mataró, quina de les
següents respostes és obligació dels titulars de les parades?
a) Desenvolupar l’activitat dins l’horari i calendari i amb la continuïtat que hagi acordat l’Ajuntament, sense
interrupcions injustificades.
b) Facilitar l’accés a la parada i la informació requerida pels inspectors i òrgans competents de control.
c) Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin.
d) Totes són obligacions a complir per part dels titulars.
6. En relació als drets dels titulars de les parades dels mercats de venda no sedentària, quin d’aquests drets
no es contempla a l’ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària de Mataró?
a) Ocupar la parada contigua en cas d’absència del seu titular sense la prèvia autorització municipal.
b) Transmetre l’autorització en els casos legalment previstos.

c) Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària.
d) Elaborar els seus productes en la mateixa parada, en cas d’activitat artesana expressament autoritzada.
7. L’autorització per l’exercici de la venda no sedentària als mercats de Mataró, tindrà una durada mínima de:
a) 10 anys
b) 12 anys
c) 15 anys
d) 20 anys
8. Actualment, la recollida dels voluminosos a Mataró com es fa?
a) A domicili prèvia petició de recollida a l’Ajuntament
b) Al carrer, al costat dels contenidors o al portal de casa, el dia estipulat per l’Ajuntament.
c) Es pot llençar al contenidor de rebuig
d) Cap dels tres
9. Quantes fraccions contempla el servei de recollida selectiva de residus domiciliaris de Mataró?
a) Cinc
b) Dues
c) Tres
d) No es fa recollida selectiva a Mataró
10. Quina es la funció d’un tutor en jardineria?
a) Guiar el creixement vertical dels arbres durant els primers mesos de la seva plantació
b) Acompanyar els vianants per circular pel costat dels arbres
c) Es un guia botànic
d) Cap de les respostes és correcta.
11. Quan es detecta un enfonsament del paviment d’una vorera i es comprova que per sota del paviment es
buit, quina d’aquestes accions cal fer?
a) Avisar immediatament al tècnic municipal o al Servei competent per protegir del perill.
b) Marcar amb un spray el perímetre de l’enfonsament
c) Prendre nota de la incidència
d) no cal fer res.
12. Quins d’aquests elements es consideren de protecció de voreres i carrers de vianants?
a) Pilones
b) Tanques
c) Torretes
d) Totes les respostes son correctes.
13. El tancament d’una obra no pot excedir de la façana:
a) 3,00 mts
b) 1,00 mts
c) 1,50 mts
d) En funció de l’amplada de la vorera
14. Per quins d’aquests motius es pot demanar el dipòsit de fiança?
a) Perillositat de l’activitat o ocupació
b) En funció de la durada de la ocupació
c) Per l’afectació de la mobilitat de les persones
d) Per tots tres
15. Les canalitzacions de serveis es consideren com un us .....
a) General
b) Especial
c) Privatiu

d) Cap d’ells per tractar-se d’un servei
16. Quin dels tres usos: comú general, comú especial, i privatiu, és preferent a la via pública?
a) El comú general
b) El comú especial
c) El privatiu
d) Tots tres.
17. A partir de quin desnivell s’haurà de col·locar una protecció tipus barana, passamà, valla..., per protegir als
vianants en àrees d’ús peatonal?
a) més de 0,55 mts
b) menys de 0,55 mts
c) 1,00 mts
d) 0,50 mts
18. La tarifa aplicada al servei de recollida de residus domiciliària és un/a.:
a) Preu públic
b) Taxa
c) Impost
d) No es paga tarifa per la recollida de residus.
19. Els serveis mínims obligatoris són els mateixos per a totes les poblacions?
a) Si. Es presten en règim de monopoli.
b) No. Depèn del nivell de població del municipi.
c) No. Depèn de la superfície del municipi.
d) No. Els atorga l’Estat o la Comunitat Autònoma.
20. És finalitat de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern::
a) Establir un sistema de relació entre les persones i l’Administració Pública i altres subjectes obligats.
b) Foment del coneixement de l’activitat pública i la incentivació de la participació ciutadana.
c) Garantir el retiment de comptes i la responsabilitat en la gestió pública.
d) Totes les respostes són correctes.
21. És un deure del funcionari:
a) No abstenir-se en assumptes en què tingui un interès personal o d’activitat privada.
b) Actuar d’acord al principi de subjectivitat.
c) Ajustar la seva actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l’Administració per la qual presten servei.
d) Contraure obligació econòmica en la intervenció d’operacions patrimonials o jurídiques.
22. El personal funcionari s’estructura en:
a) Cossos i escales en funció del grup de titulació d’accés i de l’especialitat de les places convocades.
b) Cossos i escales amb independència del grup de titulació.
c) Cossos, escales i règim, en funció del grup de titulació d’accés.
d) Escales, règim i especialització, en funció de la plaça convocada.
23. El desenvolupament del model d’Administració electrònica a Catalunya correspon a:
a) L’Administració de la Generalitat com a referent superior.
b) A l’Administració de la Generalitat, als Ens Locals i a les entitats que integren el sector públic de Catalunya
d’acord amb el que estableixi l’ordenament jurídic.
c) A l’Administració de la Generalitat i en allò que es derivi segons el que estableixi l’ordenament jurídic, als Ens
Locals
d) A les entitats que integren el sector públic de Catalunya.
24. Són principis bàsics de l’Administració Electrònica:
a) Accessibilitat, Qualitat, Cooperació i Jerarquia
b) Qualitat, Proporcionalitat, Estandardització i Col·laboració

c) Accessibilitat, Qualitat, Cooperació i Col·laboració.
d) Qualitat, Proporcionalitat, Estandardització i Jerarquia
25. Existeix interès legítim quan es pugui presumir que, de la resolució administrativa, es derivarà un benefici:
a) Moral, econòmic o jurídic.
b) Moral i econòmic
c) Econòmic o jurídic
d) Econòmic i jurídic
26. Els ciutadans amb capacitat d’obrar davant les administracions públiques, són titulars dels següents drets:
a) A Comunicar-se amb l’administració a través d’un punt d’accés general electrònic.
b) A exigir les responsabilitats de les administracions públiques i autoritats, quan així correspongui legalment.
c) A l’accés a la informació pública, arxius i registres, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2013 de 9 de desembre
de transparència, accés a al informació pública i bon govern.
d) Totes les respostes són correctes
27. La detenció preventiva que regula l’article 17 de la Constitució Española, no podrà durar més temps del que
sigui estrictament necessari per fer les indagacions I esclarir els fets. Quin és el termini màxim, a partir del
qual el detingut haurà de quedar en llibertat o a disposició de l’autoritat judicial?
a) 48 hores.
b) 72 hores
c) 5 dies, si els fets són tipificats com a molt greus.
d) 24 hores
28. El Dret d’accés a la informació pública:
a) És un dret objectiu que es reconeix a les persones per a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i
condicions regulats a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
b) És un dret de drets que es reconeix a les persones per a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i
condicions regulats a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
c) És un dret subjectiu que es reconeix a les persones per a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes
i condicions regulats a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
d) És un dret genèric que es reconeix a les persones per a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i
condicions regulats a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
29. Un informe d’inspecció:
a) Ha de recollir tot allò que s’ ha vist o escoltat I posteriorment, juntament amb el responsable, es farà una
selecció de la informació obtinguda.
b) Ha de ser concís I contenir només informació rellevant seleccionada.
c) Pot contenir opcionalment, la data, el nom I càrrec de la persona que ha realitzat la inspecció.
d) S’han d’especificar clarament els destinataris.
30. La manca o desaparició de la senyalització horitzontal o vertical del gual és:
a) Una falta molt greu
b) Una falta greu
c) Una falta lleu
d) no és una falta
31. Un enfonsament puntual a una calçada, és pot identificar per que:
a) Sempre ve acompanyat de l’envelliment evident del material a tota la calçada.
b) Es degut al pas d’autobusos i és situa a les bandes de circulació.
c) Hi ha un sot a un punt tou al ferm.
d) Totes les respostes són correctes.
32. Que són els escocells?

a) Bony que apareix a les voreres normalment per l’efecte de les arrels dels arbres.
b) Canal per conduir l’aigua de la pluja fins un desguàs.
c) Clot entorn de les soques dels arbres de les vies públiques.
d) Peça prefabricada de formigó de forma allargada que delimita la vorera.
33. D’acord amb l’ordenança de la Via Pública, les autoritzacions d’ús s’han de sol·licitar en el termini mínim
de:
a) 10 Dies
b) 15 Dies
c) 1 Mes
d) 3 Mesos
34. A les ocupacions de via pública que representin un tall de carrer, caldrà:
a) Disposar del permís i haver fet efectiu el pagament de la taxa corresponent.
b) Avisar a la policia amb 48 hores d’antelació per a que senyalitzin el tall de carrer.
c) Avisar a la companyia d’autobusos per modificar trajectes i/o parades.
d) Comunicar als veïns afectats pel tall de carrer, amb cartells a tots els portals d’accés als habitatges.
35. Les xarxes dels serveis d’electricitat, gas, i comunicacions representen un ús de la via pública:
a) Comú general ja que donen servei a tota la població.
b) Comú especial, per que cadascú pot triar la companyia que contracta.
c) Privatiu, per que hi ha un aprofitament privatiu d’un be públic.
d) Cap d’ells, per que van soterrats i no dificulten l’ús de vehicles ni vianants.
36. La renovació de la llicència de terrassa:
a) Requereix que l’interessat faci la sol·licitud expressa abans de que finalitzi el període
b) És automàtica, d’acord amb les condicions de la llicència inicial, llevat que l’interessat manifesti el contrari
c) Queda supeditada a l’autorització dels veïns de l’edifici
d) No caldrà comunicar a l’Ajuntament els canvis en els elements o característiques de la terrassa que es proposin
37. Estan subjectes a comunicació prèvia:
a) Les construccions de nova planta en tots els casos
b) Els canvis d’ús d’entitats dels edificis a ús residencial
c) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis
d) Les obres que modifiquin el límit d’una entitat que no tingui ús residencial
38. L’ocupació privativa de la via o espai públic relacionada amb actes relatius a l’edificació, està subjecte a:
a) Comunicació prèvia
b) Llicència
c) Autorització
d) Queda exclosa d’intervenció municipal
39. Les baranes:
a) No es consideren elements de protecció del vianant
b) S’utilitzaran en desnivells amb diferència de cota de més de 0,55 m.
c) Poden ser escalables
d) L’alçada mínima serà d’1,10 m en tots els casos
40. Els guals de vianants:
a) Poden envair l’itinerari de vianants accessible de la vorera
b) En cap cas envairan l’itinerari de vianants accessible de la vorera
c) Els pendents longitudinals màxims dels plans inclinats seran del 12% per trams fins a 2 m i del 8% per trams
fins a 2,50 m.
d) No es col·locaran en els llocs en que no sigui possible salvar el desnivell entre la vorera i la calçada segons els
criteris establerts
41. PREGUNTA DE RESERVA 1: Es denegarà l’accés a la informació pública quan:

a) Les dades sol·licitades continguin noms i cognoms de la persona.
b) Siguin dades especialment protegides, com l’edat de l’afectat.
c) Contingui dades relacionades amb l’afiliació sindical.
d) No es pot denegar l’accés a la informació pública en cap cas.
42. PREGUNTA DE RESERVA 2: Els lavabos públics han de tenir una superfície lliure d’obstacles que sigui,
com a mínim:
a) 1,50 mts de diàmetre.
b) 1,00 mts de diàmetre.
c) 2,00 mts de diàmetre
d) El màxim que es pugui
43. PREGUNTA DE RESERVA 3: Segons l’ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de
restauració i el seu mobiliari, no disposar de la pòlissa de responsabilitat civil en vigor és una infracció:
a) Lleu
b) Greu
c) Molt greu
d) No hi ha infracció
44. PREGUNTA DE RESERVA 4: Quina d'aquestes faltes es considera lleu per als titulars de les parades de venda del
mercat de la Plaça de Cuba?
a) Les irregularitats en el compliment de l'horari de venda al públic.
b) La manca de cartells amb la denominació i els preus dels productes.
c) La realització d'obres sense llicència.
d) La cessió de la parada sense autorització

