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1) En fonciá de la gravetat de les lesions que es produeixin, les cremades es
classtQquen en
a ) primer grau, segon grau i tercer grau
b ) superficials, profundes i extremes
c ) primer grau, segon grau, tercer grau i quart grau
2) L'ordre del dia del Ple es Biat
a ) pel president o presidenta del Parlament d'acord amb els vicepresidents i els
secretaris de la Mesa
b ) per la secretaria general
c ) pel president o presidenta del Parlament d'acord amb la Junta de Portaveus
3) Per facilitar la promoció interna del personal, en cada convocatòria de processos
selectius del Parlament de Catalunya s'han de reservar
a ) del 20% al 50% de les places convocades
b) del 10% al 30% de les places convocades
c ) del 20% al 60% de les places convocades
4) El rei, dissoldrà totes dues Cambres i convocarà noves eleccions
a ) si després d'haver transcorregut el termini de dos mesos a partir de la primera
votació d'investidura, cap candidat hagués obtingut la confiança del Senat
b ) si després d'haver transcorregut el termini de dos mesos a partir de les eleccions,
cap candidat hagués obtingut la confiança del Congrés
c ) si després d'haver transcorregut el termini de dos mesos a partir de la primera
votació d'investidura, cap candidat hagués obtingut la confiança del Congrés
5 ) Els poders de la Generalitat emanen
a ) del Parlament i dels partits polítics
b ) del poble de Catalunya i s'exerceixen d'acord amb el que estableixen l'Estatut
d'Autonomia i la Constitució
c ) del poble i del Parlament de Catalunya
6) Les obres del Palau de Parlament que començaren l'I de març de 1716, foren
dirigides per
a ) Josep Llimona
b ) Próspero de Verboom
c ) Santiago Marco
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7) La secretària general del Parlament és nomenada
a ) pel president, a proposta de la Mesa, d'entre els lletrats del Parlament
b ) per la Mesa, d'entre els lletrats del Parlament i del cos d'advocats de
l'Administració de la Generalitat
c ) per la Mesa, a proposta del president o presidenta, d'entre els lletrats del
Parlament
8) D'acord amb l'establert a la Constitució espanyola, la potestat reglamentària és
exercida per
a ) el Govern
b ) les Corts Generals
c ) el Congrés
9) Qui controla l'eiecució del pressupost del Parlament?
,a ) la Comissió de Govern interior
b ) l'Oïdor de Comptes
c ) la Sindicatura de comptes
10) De qui depèn orgànicament la Sindicatura de Comptes?
a ) del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
b ) del Parlament de Catalunya
c ) del Consell de Garanties Estatutàries
11) El Ple és convocat
a ) pel president o presidenta del Parlament a iniciativa pròpia o a sol·licitud de dos
grups parlamentaris o d'una cinquena part dels diputats
b ) pel president o presidenta del Parlament a iniciativa pròpia o a sol·licitud d'un
grup parlamentari o d'una cinquena part dels diputats
c ) pel president o presidenta del Parlament a iniciativa pròpia o a sol·licitud de dos
grups parlamentaris o d'una tercera part dels diputats
12) D'acord amb el que estableixen els Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya, per a assistir a entrevistes escolars, es concedeixen
a ) dos permisos laborals anuals per cada fill o filla
b ) dos permisos laborals cada any escolar per cada fill o filla
c ) un permís laboral anual per cada fill o filla
13) Quin és l'òrgan competent per a aprovar els Estatuts del règim i el governs
interiors del Parlament de Catalunya?
a ) la comissió legislativa competent en matèria de funció pública
b ) la Mesa del Parlament de Catalunya
c ) el president del Parlament de Catalunya
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14 ) Les abdicacions i les renuncies i qualsevol dubte e fet o de dret que s'esdevingui
en l'ordre de successió a la Corona
a ) es resoldran pel Tribunal Constitucional
b ) es resoldran amb una Llei orgànica
c ) es resoldran amb un Decret Llei
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15 ) La Generalitat s'organitza territorialment en
a ) províncies, vegueries, comarques i altres ens locals que les lleis determinin
b ) municipis, províncies, comarques i altres ens locals que les lleis determinin
c ) municipis, vegueries, comarques i altres ens locals que les lleis determinin
16) Les votacions no eá poden interrompre per cap raó
a ) es poden interrompre en el cas de la votació per a la sessió d'investidura del
President de la Generalitat
b ) fals
c ) cert
17) La sessió constitutiva del Parlament és presidida inicialment
a ) pel diputat o diputada electe més jove d'entre els presents, assistit pels dos
diputats de més edat, en qualitat de secretaris
b ) pel diputat o diputada electe de més edat d'entre els presents, assistit pels dos
diputats més joves, en qualitat de secretaris
c ) pel diputat b diputada electe de més edat d'entre èls presents, assistit pels dos
diputats, en qualitat de secretaris designats pels grups parlamentaris majoritaris
18) L'ingrés a l'Administració pública parlamentària es fa mitjançant els
procediments següents
a ) concurs, oposició i lliure designació
b ) oposició, concurs oposició i concurs
c ) oposició quan es tracta de places que no requereixen titulació universitària
19) L'Ajuntament de Barcelona acordà de convertir l'antic arsenal de la Ciutadella
en palau reial l'any
a ) 1779
b ) 1889
c ) 1789
20) Es poden utilitzar les conduccions de gas com a posada de terra d'instaliacions
elèctriques?
a ) Mai, doncs està prohibit per la legislació
b ) Sí, sempre que es tracti de propà
c ) Sí, sempre que es tracti de butà
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21) En l'acte d'investidura parlamentària del president de la Generalitat
a ) es procedeix al debat del programa de govern i a la votació d'investidura del
candidat a la Presidència de la Generalitat
b ) el Parlament es pronuncia sobre la composició del futur govern
c ) cal que cada candidat a President de la Generalitat presenti la llista de Consellers
que formaran el seu govern
22) Els valors superiors de l'ordenament jurídic són, segons la Constitució espanyola
a ) la igualtat, l'autonomia, el pluralisme polític i la llibertat
b ) la llibertat, la justícia, el pluralisme polític i la igualtat
c ) l'eficacia, la descentralització i la desconcentració
23 ) L'ediGci del Palau del Parlament és l'antic arsenal de la Ciutadella aixecada per
ordre de
a ) Carles V
b ) FeHp V
c ) FeHp IV
24) D'acord amb l'article 8 3 de l'Estatut d'Autonomia, la festa de Catalunya és
a ) laHispanitat
b ) la Diada de l'Onze de Setembre
c ) la Mercè
25 ) En quina data fou ratíGcada per referèndum popular la Constitució Espanyola?
a ) el 6 de desembre de 1978
b) el 8 de desembre de 1978
c) el 6 de desembre de 1977
26) Les votacions per a l'elecció dels càrrecs de la Mesa del Parlament es fan
a ) per mitjà de paperetes
b ) votació secreta
c ) votació pública per crida
27) Assenyala quina de les següents añrmacions és falsa
a ) el President de la Generalitat ostenta la més alta representació de la Generalitat i
l'ordinària de l'Estat a Catalunya
b ) el President de la Generalitat dirigeix i coordina l'acció del Consell Executiu o
Govern
c ) el president de la Generalitat pot interposar recurs d'inconstitucionalitat contra les
lleis que afectin a l'autonomia de Catalunya
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28) El president del Tribunal Constitucional
a ) serà nomenat entre els membres d'aquest a proposta del rei
b ) serà nomenat entre els membres d'aquest a proposta del mateix Tribunal en ple
c ) serà nomenat pel rei a proposta del Consell General del Poder Judicial
29) Les faltes disciplinàries de caràcter greu prescriuen
a ) al cap de sis anys
b ) al cap de tres anys
c ) al cap de dos anys
30) Els grups parlamentaris, llevat del Grup Mii poden ser constituïts com a mínim
a ) amb 5 membres sempre que hagin estat elegits per la mateixa circumscripció
b ) amb 5 membres encara que hagin estat elegits per circumscripcions diferents
c ) amb 3 membres encara que hagin estat elegits per circumscripcions diferents
31) El Parlament representa
a ) els partits polítics
b ) els diputats i diputades
c ) el poble de Catalunya
32) La modificació dels Estatuts del règim i del govern interiors del Parlament de
Catalunya requereix
a ) rinforme de la Comissió de Reglament
b ) l'informe vinculant de la Direcció de Govern Interior
c ) la consulta a la Junta de Lletrats
33) Els Ministres del Govern
a ) seran nomenats pel seu president a proposta del Congrés
b ) seran nomenats pel seu president a proposta de les Corts Generals
c ) seran nomenats pel rei a proposta del seu president
34 ) La primera mesura a prendre davant una electrocució serà
a ) curar-li les lesions produïdes
b ) desconnectar ràpidament el corrent elèctric
c ) retirar l'accidentat ràpidament
35 ) El síndic o sindica de greuges
a ) és elegit pel Govern
b ) és elegit pel Parlament de Catalunya
c ) és elegit pel President de la Generalitat
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36 ) En cas de fractura, mai s'ha de
a ) immobilitzar la zona lesionada ràpidament
b ) intentar reduir la fractura
c ) si és una fractura oberta, cobrir-la amb gasa estèril o un drap net
37) En un sistema de calefacció, quin és l'emissor ñnal de calor?
a ) el radiador
b ) el termostat
c ) la caldera
38) Adoptar les decisions i mesures que requereix l'organització del trebaU
parlamentari correspon
a ) ala Mesa del Parlament
b ) a la Junta de Portaveus
c ) a la Comissió
39) Digues quina de les següents añrmacions és falsa
a ) una votació pot ser ordinària
b ) una votació pot ser extraordinària
c ) una votació pot ser per assentiment a proposta del president o presidenta
40) Són legitimats per a convocar una reunió del personal
a ) els ñmcionaris, en nombre no inferior al 40% del col·lectiu que es convoca
b ) els funcionaris, en nombre no inferior al 30% del col·lectiu que es convoca
c ) els ñmcionaris no poden convocar una reunió del personal

