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PROVA DE CONEIXEMENTS DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’INGRÉS A L’ESCALA AUXILIAR DE 
SERVEIS, AGRUPACIONS PROFESSIONALS, PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ (REFERÈNCIA 
CONVOCATÒRIA PF-CO-03/21)  

PREGUNTES TEST SEGONA PROVA. Coneixements del temari general: 

 

1. Marqueu l’afirmació correcta:  

a. Un reglament té el mateix rang que una llei ordinària 
b. Un decret llei pot modificar la Constitució en casos d’urgència 
c. Una llei ordinària té el mateix rang d’un decret llei 
d. Un decret llei pot modificar una llei orgànica 

 
2. El rector o la rectora de la UdG:  

 
a. Està contractat/da mitjançant un contracte d'alta direcció   
b. Pot ser qualsevol membre de la comunitat universitària   
c. És nomenat/da pel Govern de la Generalitat de Catalunya   
d. És elegit/da pel Claustre, mitjançant votació secreta  

 
3. Qui és el responsable del tractament de dades personals a la UdG?  

 
a. La Universitat de Girona (UdG) és la responsable del tractament de les dades 

dels membres de la comunitat universitària i de terceres persones amb les que 
s'estableixen relacions en el desenvolupament de les seves funcions  

b. La persona física o servei que fa el tractament   
c. El cap de servei que fa el tractament   
d. Qui atén a les terceres persones en el moment que donen les seves dades 

personals 
 

4. La Universitat de Girona és hereva de:  
 

a. L’Estudi General, creat l’any 1300 pel rei Jaume II 
b. L’Estudi General, creat al segle XV per Alfons el Magnànim 
c. La Universitat de Perpinyà 
d. La UNED 

 
5. Com defineix el TREBEP el concepte d’empleat públic?    

 
a. Són empleats públics aquells que desenvolupen funcions en serveis que 

pertanyen a una administració pública 
b. Són empleats públics aquells que desenvolupen funcions  retribuïdes a les 

administracions públiques al servei dels interessos generals  
c. Són empleats públics aquells que mitjançant un nomenament ad hoc 

desenvolupen funcions retribuïdes a les administracions publiques al servei dels 
interessos generals  

d. Són empleats públics aquells que estan contractats per una administració 
pública i perceben una retribució 



 
 

6. L’article 1 de la Constitució espanyola propugna com a valors superiors de 
l’ordenament jurídic:  
 

a. La llibertat  
b. La justícia  
c. La igualtat i el pluralisme polític  
d. Totes les respostes anteriors són correctes 

 
7. Es consideren persones interessades en el procediment:  

 
a. Les qui el promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o 

col·lectius  
b. Les qui, sense haver iniciat el procediment, no tinguin drets que puguin ser 

afectats per la decisió que s'adopti en aquest 
c. Qualsevol persona que en tingui coneixement 
d. Cap de les respostes anteriors és correcta 

 
8. La Seu electrònica de la Universitat de Girona s’ha de regir per una data i hora oficials?  

 
a. No, ja que no és obligatori regir-se per cap cada data i hora oficial 
b. Sí, i en el cas de la UdG es regeix per la data i hora oficials a la Comunitat 

Autònoma de Catalunya 
c. No s’ha de regir per cap data i hora oficials en cap cas 
d. Sí, i en el cas de la UdG es regeix per la data i hora oficials a Reykjavík 

 
9. Què és una dada personal?  

 
a. Qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable  
b. El nom i cognom   
c. El DNI   
d. Les dades de localització  

 
10. D’acord amb l’article 82 de la Constitució Espanyola, les Corts Generals poden delegar 

al Govern la potestat de dictar normes amb rang de llei que reben el títol de:  
 

a. Decrets legislatius  
b. Decrets lleis  
c. Reglament  
d. Llei orgànica  
 

11. Estan subjectes a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic:  
 

a. Els ciutadans  
b. Els poders públics  
c. Els ciutadans i els poders públics 
d. Cap de les respostes anteriors és correcta 
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12. El Parlament de Catalunya:  
 

a. Representa el poble de Catalunya i d’Andorra 
b. Exerceix la potestat executiva 
c. Aprova els pressupostos de l’Estat i controla i impulsa l’acció política i de govern 

d’aquest 
d. Representa el poble de Catalunya, exerceix la potestat legislativa, aprova els 

pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l’acció política i de govern 
 

13. Són òrgans unipersonals d’àmbit particular:  
 

a. Degà o degana, vicedegà o vicedegana, secretari o secretària i coordinador o 
coordinadora d’Estudi de Facultat, director o directora, sotsdirector o 
sotsdirectora, secretari o secretària i coordinador o coordinadora d’Estudi 
d’Escola, director o directora i secretari o secretària de Departament, director o 
directora i secretari o secretària d’Institut 

b. Vicerector o vicerectora  
c. Síndic o Síndica de la Universitat  
d. Els o les vicegerents  
 

14. Quin d’aquests processos selectius no és un sistema de provisió del personal funcionari 
de carrera:  

 
a. La permuta  
b. El concurs de trasllat  
c. El concurs oposició  
d. La adscripció provisional  
 

15. Quan una notificació es practiqui en paper en el domicili de la persona interessada, en 
cas de no trobar-se en el domicili en el moment de lliurar-se la notificació, podrà fer-
se’n càrrec: 

 
a. Qualsevol persona major de 12 anys que es trobi al domicili i faci constar la seva 

identitat 
b. Qualsevol persona major de 14 anys que es trobi al domicili i faci constar la seva 

identitat 
c. Només els majors de 18 anys que es trobin en el domicili 
d. Qualsevol persona amb independència de l’edat 
 

16. Quina de les següents afirmacions NO és certa respecte a la seu electrònica:  
 

a. La seu electrònica tindrà accessible el seu instrument de creació, directament o 
mitjançant enllaç a la seva publicació en el Butlletí Oficial corresponent 

b. És equivalent al portal de transparència  
c. Conté els tràmits que pot fer l’usuari davant de l’administració titular 
d. Té un apartat de Queixes i Suggeriments 
 
 



17. És un supòsit de delegació legislativa: 
  

a. Un decret llei  
b. Un reial decret  
c. Un text articulat  
d. Qualsevol disposició del poder executiu amb força de llei 

 
18. El Govern de Catalunya exerceix: 

 
a. La funció judicial  
b. La funció legislativa  
c. La funció interpretativa de la jurisprudència  
d. La funció executiva i la potestat reglamentària 

 
19. L’òrgan competent per elaborar i aprovar els Estatuts és:  

 
a. El Consell Social  
b. El Claustre Universitari  
c. El Consell de Govern  
d. El rector/la rectora  

 
20. Segons la normativa que regula el règim d’incompatibilitats del personal al servei de 

les administracions públiques en els casos de compatibilitats d’activitats privades 
quina d’aquestes afirmacions és correcte:  
 

a. No es pot superar la retribució que correspon per l’activitat principal estimada 
en règim de jornada ordinària incrementada en un % segons el grup al que es 
pertany  

b. En relació a jornada laboral, la suma de la jornada en l’activitat pública i la de 
l’activitat privada no pot ser superior a una jornada complerta de l’administració 
pública 

c. L’autorització de la compatibilitat no és requisit previ per exercir activitats 
privades sempre i quan s’hagi informat anteriorment 

d. És incompatible una activitat privada que es relaciona directament amb la que 
es desenvolupa a l’administració pública o en la que s’hagi intervingut en els 
darrers dos anys 

 
21. El delegat de protecció de dades de la UdG   

 
a. És el secretari general   
b. És el gerent   
c. Entre d’altres informa, assessora i supervisa el compliment de la normativa 

general i interna de protecció de dades   
d. És una auditoria externa   

 
22. El Consell Social de la UdG:   

 
a. és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa en la Universitat  
b. es regeix únicament per la legislació estatal 
c. és un òrgan unipersonal d’àmbit general 
d. és qui elabora i modifica els Estatuts de la UdG 
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23. D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, és un òrgan consultiu del Govern de 
la Generalitat:  

 
a. La Comissió Jurídica Assessora  
b. El Síndic de Greuges  
c. La Sindicatura de Comptes  
d. L’Oficina Antifrau  

 
24. En relació al personal docent i investigador de la Universitat de Girona, quina 

d’aquestes afirmacions és correcte:  
 

a. Els catedràtics d’universitat i els professors lectors són funcionaris dels cossos 
docents universitaris  

b. El catedràtic d’escola universitària i el professor titular d’universitat són figures 
dels cossos docents universitaris a extingir   

c. La Llei de la Ciència és la norma que regula la figura del professor associat  
d. Cap de les afirmacions anteriors és correcte  

 
25.  El Claustre Universitari es renovarà:  

 
a. Cada tres anys, llevat dels claustrals representants dels estudiants, que seran 

renovats cada dos anys 
b. Cada quatre anys, llevat dels claustrals representants dels estudiants, que seran 

renovats cada dos anys 
c. Cada cinc anys, llevat dels claustrals representants dels estudiants, que seran 

renovats cada dos anys 
d. Cada tres anys, llevat dels claustrals representants dels estudiants, que seran 

renovats cada any 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

   
 
 
 
   
 
 
 
 



 
Segona prova del procés selectiu per a l'ingrés a l'escala auxiliars de serveis, agrupacions 
professionals, pel sistema de concurs-oposició (referència convocatòria PF-CO-03/21) 

Prova de la fase general 

 

Pregunta Resposta correcta 
1 C 
2 C 
3 A 
4 B 
5 B 
6 D 
7 A 
8 B 
9 A 

10 A 
11 C 
12 D 
13 A 
14 C 
15 B 
16 B 
17 C 
18 D 
19 B 
20 D 
21 C 
22 A 
23 A 
24 D 
25 B 
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PREGUNTES TEST TERCERA PROVA. Prova de coneixements del temari específic. 

 
1. En la nostra tasca d’atenció al públic, les persones usuàries són:  

 
a. Estudiants  
b. Personal docent i investigador (PDI)  
c. Personal d’administració i serveis (PAS)  
d. Totes les respostes anteriors són correctes  

 
2. Quin és l’òrgan ordinari i habitual de consulta i participació dels representants dels 

treballadors (en particular els delegats de prevenció) en totes les matèries i aspectes 
que afectin la seguretat i la salut en el treball? 

 
a. La Comissió delegada del Consell de Govern  
b. El Comitè de seguretat i salut  
c. El Comitè de direcció  
d. El Comitè d’ètica i bioseguretat   

 
3. Digues quina de les següents funcions NO està contemplada a la fitxa del lloc de treball 

d’Auxiliar de Serveis   
 

a. Traslladar petit mobiliari o equips segons les necessitats de la seva unitat de 
treball  

b. Realitzar petites tasques de manteniment bàsic  
c. Gestionar la justificació de les despeses menors de consergeria  
d. Realitzar l’obertura i/o tancament de les instal·lacions així com l’entrega i 

recepció de les claus, atenent a les mesures i sistemes de seguretat  
 

4. Quin d’aquests factors hem de descartar en la relació presencial amb l’usuari?  
 

a. Vocació de servei públic  
b. Actitud empàtica i assertiva  
c. Intransigència  
d. Memòria  

 
5. Són conceptes obligatoris de matrícula acadèmica de màster oficial universitari els 

següents:  
 

a. El preu públic dels crèdits matriculats i les taxes de gestió de l'expedient acadèmic  
b. Els serveis docents i administratius en línia i la donació a projectes de cooperació  
c. El preu públic dels crèdits matriculats i els del servei d'esports  
d. Totes les respostes anteriors són correctes 

 
 
 
 
 



6. En el pla de prevenció de riscos laborals de la Universitat de Girona, s’estableixen 
quatre nivells de responsabilitat, a qui correspon el segon nivell?  

 
a. Al rector/a o la persona en qui delegui les funcions  
b. Al personal amb càrrec directiu i qualsevol persona que tingui personal al seu 

càrrec  
c. A qualsevol persona contractada  
d. Cap de les respostes anteriors són correctes 

 
 

7. Digues quina és la resposta correcta, referida a les consergeries de la UdG  
 

a. La biblioteca de Montilivi té consergeria pròpia  
b. La consergeria de l’Aulari Comú també dona servei al Centre d’Informació i 

Atenció a l’Estudiant    
c. L’Escola Politècnica Superior té una sola consergeria situada a l’edifici de 

Politècnica 1  
d. L’Àrea d’Estudis de Salut té una consergeria pròpia a l’Hospital Universitari Dr. 

Josep Trueta  
 

8. Un/a estudiant podrà formalitzar la matrícula a la UdG condicionada a la resolució de la 
beca si:  

 
a. Ha estat beneficiari/ària de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i 

Formació Professional (MEFP) el curs anterior  
b. Ha estat beneficiari/ària de la beca de caràcter general del MEFP el curs anterior i 

reuneix els requisits establerts a la convocatòria per gaudir de la beca  
c. No ha estat beneficiari/ària de la beca de caràcter general del MEFP el curs anterior 

però reuneix els requisits establerts a la convocatòria per gaudir de la beca  
d. No ha estat beneficiari/ària de la beca de caràcter general del MEFP el curs anterior 

però no reuneix els requisits establerts a la convocatòria per gaudir de la beca 

 
9. Existeixen diferents tipus de condicionants que poden distorsionar el procés de 

comunicació. Els condicionants físics són causats per...  
 

a. Les dificultats d’expressió de la persona usuària  
b. Les barreres idiomàtiques  
c. Les percepcions subjectives i els judicis de valor  
d. Pels sorolls o els espais inadequats  

 

 
10. Com es franqueja la correspondència?  

 
a. S’envia la relació de cartes per correu electrònic a Correus correos@correos.es  
b. Amb uns impresos en paper que es recullen i porten en mà a Correus  
c. On line, a la pàgina web de Correus https://www.correos.es  
d. S’entren les dades en un full Excel, que s’envia per correu electrònic a Correus 

correos@correos.es  
 

 
 

mailto:correos@correos.es
https://www.correos.es/
mailto:correos@correos.es
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11. Quan s’ha activat l’alarma d’evacuació en el centre de treball, d’acord amb els plans 

d’autoprotecció/emergència cal  
 

a. Trucar a consergeria per validar si hem d’evacuar   
b. Esperar que l’equip d’intervenció ens indiqui personalment que hem d’evacuar  
c. Esperar que l’equip d’evacuació ens indiqui personalment que hem d’evacuar  
d. Evacuar seguint el circuit d’evacuació més proper i anar al punt de reunió de 

l’edifici 
 

12. La tasca de conserge es basa en un model centrat en el contacte directe amb les 
persones usuàries. Quin d’aquests factors evitarem en la relació amb el públic?  

 
a. Parlar en plural  
b. Estar en desacord total amb les crítiques  
c. Entrar en detalls, fonamentant i argumentat les nostres explicacions  
d. Parlar en positiu  

 
13. Digues quina de les següents funcions referida a la correspondència està contemplada 

a la fitxa del lloc de treball d’Auxiliar de Serveis   
 

a. Recollir i distribuir el correu de l’oficina de Correus a tots els òrgans, serveis i 
unitats administratives de la Universitat  

b. Resoldre o canalitzar les incidències derivades de les gestions amb l’oficina de 
Correus  

c. Rebre, custodiar i garantir la distribució de correspondència tant interna com 
externa, així com la franquejadora, el servei de missatgeria, paqueteria i fax  

d. Recollir i repartit tot el correu intern generat als òrgans, serveis i unitats 
administratives de la Universitat  

 
14. El Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials es crea i defineix en:  

 

a. El  Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre de 2007  
b. El Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol de 2010  
c. El Reial Decret 1002/2010, de 5 d’agost de 2010  
d. El Reial Decret 1509/2001, de 12 de setembre de 2001 

 
15. La modalitat organitzativa per a la prevenció de riscos laborals de la Universitat de 

Girona és  
 

a. Servei de prevenció mancomunat  
b. Servei de prevenció propi  
c. Servei de prevenció aliè  
d. Servei de prevenció cooperatiu  

 
 
 
 
 



16. L’ús de tecnicismes i sigles...  
 

a. Poden generar confusió  
b. Aporten credibilitat a l’emissor  
c. Contribueixen a transmetre una imatge d’institució seriosa  
d. Són necessaris i cal que la persona receptora faci un esforç per comprendre’ns  

 
17. Quines són les característiques d’un paquet estàndard nacional?  

 
a. Pes màxim 30 quilograms; termini de lliurament en màxim 72 hores  
b. Pes màxim 30 quilograms; termini de lliurament en 24 hores  
c. Pes màxim 20 quilograms; termini de lliurament en 24 hores  
d. Pes màxim 20 quilograms; termini de lliurament en màxim 72 hores  

 
18. En triar el tipus de mesura de protecció, indicar quina s’ha de prioritzar en darrer 

terme  
 

a. Distribuir equips de protecció individual que es puguin compartir  
b. Mesures de protecció col·lectiva  
c. Distribuir equips de protecció individual d’un sol ús  
d. Mesures de protecció individual reutilitzables  

 
19. La comunicació assertiva...  

 
a. És una estratègia per aconseguir allò que convé a la institució  
b. És un mecanisme en què l’interlocutor/a exposa els seus arguments de manera 

respectada  
c. Significa posar-nos a la pell de l’altre  
d. És una tècnica per contenir les nostres emocions si sentim que la persona 

usuària no ens està tractant correctament  
 

20. Quina de les següents afirmacions és un dels requisits necessaris per a poder participar 
a la prova d’accés per majors de 25 anys? 

 
a. Tenir una titulació universitària 
b. No tenir superades les Proves d’accés a la universitat (PAU) o equivalent 
c. Tenir 25 anys complerts en el moment de realitzar la inscripció de la prova 

d’accés 
d. Estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts 

plàstiques i disseny, o d’esports, o equivalent 
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Tercera prova del procés selectiu per a l'ingrés a l'escala auxiliars de serveis, agrupacions 
professionals, pel sistema de concurs-oposició (referència convocatòria PF-CO-03/21) 

Prova de la fase específica 

 

Pregunta Resposta correcta 
1 D 
2 B 
3 C 
4 C 
5 A 
6 B 
7 A 
8 B 
9 D 

10 C 
11 D 
12 B 
13 C 
14 C 
15 B 
16 A 
17 A 
18 C 
19 B 
20 B 

 

 

 
 
 


