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1) Quina escala s'ha de seleccionar en una fotocopiadora per a reduir un original A3 a un 
tamany de paper de còpia A4? 

a ) 50% 

b ) 65% 

c ) 71% 

2) Quin és l'òrgan competent per aprovar les convocatòries de concurs de provisió de llocs 
de treball del Parlament de Catalunya? 

, a) La Secretaria General. 

b) La Mesa del Parlament. 

c ) La comissió competent en matèria de funció pública. 

3) D'acord amb l'article 35.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la funció pública de l'Administració parlamentària s'organitza d'acord amb els 
principis: 

a ) De legalitat, d'eficàcia, d'eficiència, de jerarquia i de capacitat. 

. b ) De legalitat, d'eficàcia, d'eficiència, d'economia i d'objectivitat. 

c ) De legalitat, d'eficàcia, d'eficiència, de jerarquia I de coordinació. 

4) S'entén que hi ha majoria simple del Parlament de Catalunya: 

a ) Si els vots positius superen els vots negatius i els vots en blanc. 

b ) Si els vots positius superen els negatius, sense comptar-l·ii les abstencions, els vots en 
blanc i els nuls. 

c ) Si s'expressen en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el nombre 
resultant de dividir per dos el total dels membres de ple dret del Pariament. 

5) En el Parlament de Catalunya, en les votacions per boles blanques i negres, si es 
produeix un empat: 

a ) S'Iia de repetir la votació. 

b ) L'empat equival a majoria de boles negres. 

c) L'empat equival a majoria de boles blanques. 

6) Al Parlament de Catalunya, els grups parlamentaris: 

a ) Poden ésser constituïts com a minim amb quatre membres, encara que iiagin estat elegits 
per circumscripcions diferents. 

b ) Poden ésser constituïts com a mínim amb cinc membres, sempre que iiagin estat elegits 
per la mateixa circumscripció. 

c ) Llevat del Grup Mixt, poden ésser constituïts com a mínim amb cinc membres, encara que 
hagin estat elegits per circumscripcions diferents. 
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7) D'acord amb l'article 16.4 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament, les 
direccions i departaments de l'Administració parlamentària es divideixen: 

a ) En àrees, i aquestes, si escau, en unitats. 

b) En àrees i en oficines tècniques. 

0 ) En àrees, i aquestes, en seccions i negociats. 

8) Les vacants que hi hagi en la Mesa del Parlament durant la legislatura han d'ésser 
proveïdes: 

a ) Per elecció del Ple. 

b) Per designació del grup parlamentari corresponent. 

c ) Pels membres suplents. 

9) En quin any va tenir lloc la sessió constitutiva de la primera legislatura del Parlament de 
Catalunya restablert? 

a ) El 1982 

b ) El 1980 

c ) El 1979 

10) El Parlament de Catalunya es reuneix anualment: 

a) De ri de setembre al 31 de desembre 1 del 15 de gener al 31 de juliol. 

b ) Del 16 d'agost al 31 de desembre i del 15 de gener al 31 de juliol. 

c ) De ri d'agost al 31 de desembre i del 15 de gener al 31 de juliol. 

11) La Constitució espanyola corista de: 

a) Un preàmbul; 167 articles; 4 disposicions addicionals: 9 disposicions transitòries; 1 
disposició derogatòria i 1 disposició final. 

b) Un preàmbul; 169 articles; 4 disposicions addicionals; 9 disposicions transitòries; 1 
disposició derogatòria i 1 disposició final. 

c ) Un preàmbul; 169 articles; 9 disposicions addicionals; 4 disposicions transitòries; 1 
disposició derogatòria i 1 disposició final. 

12) L'aprovació i  la reforma del Reglament del Parlament corresponen: 

a ) A la Comissió d'Afers Institucionals i requereix el vot favorable de dues terceres parts dels 
diputats que la integren en una votació final sobre ei conjunt del text. 

b ) Al Ple del Parlament i requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels diputats en una 
votació final sobre el conjunt del text. 

c ) A la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Piública i requereix el vot favorable de 
dues terceres parts dels diputats que la integren en una votació final sobre el conjunt del 
text. 

2 



Generalitat de Catalunya 
Escola d'Administració Pública 
de Catalunya 

13) Quin centre gestor del Parlament de Catalunya té assignada la funció de resoldre les 
peticions fetes en l'exercici del dret d'accés? 

a ) La Direcció de Gestió Parlamentària. 

b ) El Departament de Relacions Institucionals. 

c ) La Direcció d'Estudis Parlamentaris. -

14) A proposta de qui pot acordar el Ple del Parlament de Catalunya la creació d'una 
comissió d'investigació? 

a ) A proposta de dos grups parlamentaris, de la cinquena part dels membres del Parlament, 
de la Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus, o del Govern. 

b ) A proposta de tres grups parlamentaris, d'una quarta part dels membres del-Parlament, de 
la Mesa del Parlament, un cop escoltada la Junta de Portaveus, o del Govern. 

c ) A proposta d'un grup parlamentari, d'una tercera part dels membres del Parlament, de la 
Mesa del Parlament, o del Govern. 

15) En relació a les incompatibil itats del personal del Parlament de Catalunya, NO es 
considera subjecte a incompatibilitat l'activitat següent: 

a ) Les funcions docents en la universitat com a professor associat. 

b ) La participació en exàmens, proves o avaluacions que efectuï el personal docent i que 
siguin diferents de les que habitualment li corresponen. 

c ) Les funcions desenvolupades en un altre lloc de treball d'una altra administració de forma 
parcial. 

16) Segons l 'article 1 dé l 'Estatut d'autonomia, Catalunya es defineix com a: 

a ) Realitat nacional 

b ) Nació 

c ) Nacionalitat 

17) La compareixença de les persones davant les oficines públiques, ja sigui 
presencialment o per mitjans electrònics: 

a ) Només és obligatòria quan així ho indiqui l'escrit de compareixença. 

b ) Només és obligatòria quan així ho prevegi una norma amb rang de llei. 

c ) Sempre és obligatòria. 

18) El Parlament i  el Govern de la Generalitat es poden reunir fora de les seves seus 
permanents? 

a ) El Govern sí, però el Parlament no, d'acord amb el que disposa l'article 10 de l'Estatut 
d'autonomia de Catalunya. 

b ) Sí, d'acord amb el que disposa l'article 10 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, 

c) No, sempre s'han de reunir en la seva seu permanent. 
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19 ) Els funcionaris de carrera del Parlament de Catalunya, si accedeixen a la condició de 
diputats del Parlament de Catalunya, són declarats en situació; 

a ) D'excedència voluntària per incompatibilitats. 

b ) De serveis en altres administracions. 

c ) De serveis especials. 

20 ) Els membres del Consell de Garanties Estatutàries proposats pel Parlament: 

a ) Són cinc, proposats per majoria de dues terceres parts del diputats. 

b ) Són sis, proposats per majoria de tres cinquenes parts dels diputats. 

c ) Són cinc, proposats per majoria dé tres cinquenes parts dels diputats. 

21) D'acord amb l 'article 55 de la Constitució espanyola, quan sigui acordada la declaració 
de l'estat d'excepció en els termes que preveu la dita Constitució, podran ser suspesos 
els drets següents: 

a ) El dret a l'honor i a la intimitat personal. 

b ) El dret a la propietat privada. 

c ) El dret a la llibertat i a la seguretat. 

22) La manipulació manual d'una càrrega NO presenta un risc dorsolumbar en el cas 
següent: 

a ) Quan la càrrega està en equilibri inestable. 

b ) Quan la càrrega és voluminosa o difícil de subjectar. 

c ) Quan existeix exposició al soroll en el medi de treball on es troba la càrrega. 

23) El president o presidenta de la Generalitat,  quinze dies abans del f iniment de la 
legislatura, ha de convocar les eleccions, que han de tenir lloc: 

a) Entre 40 i 50 dies després de la convocatòria. 

b ) Entre 30 i 50 dies després de la convocatòria. 

c ) Entre 40 i 60 dies després de la convocatòria. 

24) Les funcions de control d'accessos i  vigilància a l ' interior de l 'edifici del Parlament de 
Catalunya corresponen als: 

a ) Uixers del Parlament. 

b ) Mossos d'esquadra assignats al Parlament. 

c ) Vigilants de seguretat habilitats a l'efecte. 

25) La Mesa del Parlament de Catalunya, per raons d'urgència, pot delegar en el president la 
funció següent: 

a ) Executar els pressupostos del Parlament. 

b ) Aplicar els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament, i elaborar les propostes de 
modificació que correspongui. 

c ) Decidir la tramitació de tots els escrits i els documents d'índole parlamentària, d'acord amb 
les normes establertes pel Reglament del Pariament. 
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26) D'acord amb l 'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Sindicatura de Comptes depèn 
orgànicament: 

a ) Del Parlament. 

b ) Del Govern de la Generalitat. 

c) No depèn orgànicament de cap institució. 

27) Els focs de classe B són els produïts per combustibles; 

a ) Sòlids: com la fusta, el paper, la tela o els plàstics. 

b ) Líquids i sòlids grassos: com la benzina, l'alcohol, les ceres o les parafines. 

c ) Gasos: com el butà, el propà o l'acetilè. 

28) Els funcionaris del Parlament de Catalunya, en cas del naixement d'un fi l l  o fi l la que 
hagi d'ésser hospitalitzat a continuació del part, gaudeixen d'un permís equivalent al 
temps d'hospitalització fins a un màxim de: 

a ) Nou setmanes. 

b ) Dotze setmanes. 

c ) Setze setmanes. 

29) Qui accedeix a la condició de diputat després de la sessió constitutiva del Parlament de 
Catalunya s'ha d'Incorporar a un grup parlamentari: 

a ) En els vuit dies següents a l'adquisició de la dita condició. 

b) En els tres dies següents a l'adquisició de la dita condició. 

c ) En els cinc dies següents a l'adquisició de la dita condició. 

30) Al Parlament de Catalunya, quina denominació té l 'òrgan que valora els mèrits i  
capacitats en les convocatòries dels concursos de provisió de llocs? 

a ) Comissió tècnica d'avaluació. 

b) Tribunal qualificador. 

c ) Junta de mèrits i capacitats. 

31) Les sessions del Ple del Parlament de Catalunya: 

a ) Han d'ésser públiques, sense excepcions. 

b ) Només poden ésser secretes si ho acorda el Ple per interès públic i majoria simple, 

c ) Només poden ésser secretes si ho acorda el Ple per majoria de dos terços. 

32) A quin centre gestor del Parlament de Catalunya l i  correspon dirigir la gestió del 
Registre General del Parlament? 

a ) A la Direcció de Serveis. 

b ) Al Departament de Gestió Parlamentària. 

c ) A la Direcció de Govern Interior. 
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33) Els projectes de l lei  orgànica aprovats pel Congrés dels Diputats i  sotmesos a la 
deliberació del Senat, poden ser objecte de veto per part del Senat? 

a ) Sí, per majoria absoluta. 

b) Sí, per majoria simple. 

c ) No, ja que el Senat només pot introduir-hi esmenes en els projectes de llei orgànica. 

34) El rei sanciona les l leis aprovades per les Corts Generals dins el termini de: 

a ) Quinze dies des de la seva publicació. 

b ) Vint dies des de la seva promulgació. 

c ) Quinze dies des de la seva aprovació. 

35) Quin ús NO ha tingut l 'edifici del Palau del Parlament de Catalunya al l larg de la seva 
història? 

a ) Museu d'Art Modern. 

b ) Palau Reial. 

c ) Palau del Governador; 

36) La sessió constitutiva del Parlament de Catalunya s'inicia amb la lectura que fa: 

a ) El secretari o secretària general del decret de proclamació de resultats. 

b ) El president o presidenta de la Mesa d'Edat del decret de convocatòria. 

c ) El secretari o secretària general del decret de convocatòria. 

37) Els uixers especialitzats en reprografia del Parlament de Catalunya depenen de; 

a ) L'Àrea de Gestió de la Seguretat i Equipaments. 

b ) L'Àrea de Serveis Generals. 

c ) L'Àrea de Publicacions Oficials. 

38) El president o presidenta del Parlament ha de proposar un candidat o candidata a la 
presidència de la Generalitat: 

En el termini d'un, mes des de la constitució de la legislatura. 

Dins els cinc dies següents a la constitució de la legislatur^a. 

Dins els deu dies següents a la constitució de la legislatura. 

a 

b 

c 

39) D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, per la comissió de faltes molt greus es pot imposar la sanció següent: 

a ) La pèrdua d'un a cinc dies de retribucions. 

b ) La suspensió defuncions de fins a sis mesos de durada. 

c ) La suspensió de funcions de sis mesos a dos anys. 
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40) El personal eventual del Parlament de Catalunya és nomenat i  fet cessar l l iurement: 

a ) Pel membre de la Mesa del Parlament al qual estigui adscrit. 

b ) Per la Mesa del Parlament. 

c ) Pel president o presidenta del Parlament. 

Preguntes de reserva 

1 ) D'acord amb la Constitució espanyola, quina confessió religiosa té caràcter estatal? 

a ) La catòlica. 

b ) Cap confessió té caràcter estatal. 

c ) La catòlica i les altres confession amb les quals l'Estat hi manté relacions de cooperació. 

2 ) Amb quina d'aquestes sigles s'identifica un desfibril lador? 

a ) DEA 

b ) DFB 

c ) RCP 
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