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1. Segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, són funcions dels
serveis socials bàsics (marca l’opció INCORRECTA):
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur
àmbit territorial
b) Revisar el programa individual d’atenció a la dependència cada sis mesos i,
si hi ha empitjorament, sempre que correspongui
c) Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents
d) Gestionar prestacions d’urgència social
2. Segons la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, les Àrees Bàsiques
de serveis socials (marca l’opció INCORRECTA):
a) Són la unitat primària de l’atenció social als efectes de la prestació dels
serveis socials bàsics i la unitat secundària de l’atenció sociosanitària
b) Ha d’agrupar els municipis de menys de 20.000 habitants. En aquest cas, la
gestió correspon a la comarca o a l’ens associatiu creat amb aquesta finalitat
c) L’àrea bàsica de serveis socials s’organitza sobre una població mínima de
vint mil habitants, prenent com a base el municipi
d) Els municipis de més de 20.000 habitants poden tenir més d’una àrea bàsica
de serveis socials, en funció del nombre d’habitants i de les necessitats
socials
3. Segons la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
són situacions de risc (marca l’opció INCORRECTA):
a) La manca d’escolarització en edat obligatòria, en una escola pública del
municipi de residència de l’infant o adolescent, l’absentisme i l’abandó
escolar
b) El conflicte obert i crònic entre els progenitors, separats o no, quan anteposen
llurs necessitats a les de l’infant o l’adolescent
c) La manca d’atenció física o psíquica de l’infant o adolescent pels progenitors,
o pels titulars de la tutela o de la guarda, que comporti un perjudici lleu per a
la salut física o emocional de l’infant o l’adolescent
d) La incapacitat o la impossibilitat dels progenitors o els titulars de la tutela o
de la guarda de controlar la conducta de l’infant o l’adolescent que provoqui
un perill evident de fer-se mal o de perjudicar terceres persones
4. Segons la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència,
la intervenció dels serveis socials davant les situacions de risc és (marca l’opció
INCORRECTA):
a) Valorar l’existència d’una situació de risc i promoure, si escau, les mesures i
els recursos d’atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar la
situació de risc cercant la col·laboració dels progenitors o dels titulars de la
tutela o de la guarda
b) Si el risc és greu i amb la intervenció dels serveis socials bàsics no
s’aconsegueix disminuir o controlar la situació de risc, els dits serveis han
d’elevar l’informe amb la valoració de la situació de risc que persisteix en
l’infant o l’adolescent, el resultat de la intervenció i la proposta de mesures
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que considerin oportunes als serveis socials especialitzats en infància i
adolescència
c) Abans de signar el compromís socioeducatiu amb els progenitors o, si escau,
amb els titulars de la tutela o de la guarda, cal haver escoltat l’adolescent,
en tot cas, i l’infant, si té prou coneixement
d) Els serveis socials bàsics han de designar, com a mínim, dos professionals
de referència, per a cada cas, de l’infant o l’adolescent, als quals correspon
avaluar-ne la situació, realitzar les atencions domiciliàries necessàries i, en
cas que un d’ell sigui professional de la psicologia, fer les teràpies que calguin
per al desenvolupament de l’infant o adolescent en risc.
5. Identifica un supòsit INCORRECTE entre aquests que s’utilitzen per justificar els
matrimonis forçats:
a) El matrimoni forçat es pot arribar a realitzar i justificar per tal de controlar el
comportament, la sexualitat, l’orientació sexual o la identitat de gènere d’un
familiar
b) El matrimoni forçat pot permetre o facilitar el reagrupament familiar, la
regularització administrativa d’un dels contraents o l’obtenció de la
nacionalitat, per tant, una comunitat practicant pot dotar de més prestigi
l’enllaç pel fet d’aportar-hi un fill o filla que té aquest valor afegit
c) El matrimoni forçat pot garantir tractaments i cures per a una persona gran o
amb discapacitat quan no pot ser atesa per la família pot arribar a ser un
motiu per justificar un matrimoni forçat, però te un vessant positiu ja què,
segons la Llei de Dependència, si la cuidadora és familiar fins a segon grau,
pot ser beneficiària de prestacions com a cuidadora
d) El matrimoni forçat pot respondre a diferents motius tradicionals de la
mateixa família, ètnia o comunitat. Hi ha la creença que el matrimoni reforça
els vincles entre les dues famílies dels contraents en el sentit d’augmentar el
prestigi de les famílies dins de la comunitat, conservar riqueses i béns o fins
i tot incrementar-los
6. Prestacions compatibles (i que no computen amb el càlcul del llindar econòmic)
amb la Renda Garantida de Ciutadania (marca l’opció INCORRECTA):
a)
b)
c)
d)

Beques escolars de menjador i transport, siguin públiques o privades
Prestacions de llei de dependència
Ajuts per evitar desnonaments i ajudes d’urgència social
Ajuts per rehabilitació de l’habitatge habitual, ja siguin públics o privats

7. Requisits per accedir a la titularitat del dret a la Renda Garantida de Ciutadania
(marca l’opció INCORRECTA):
a) Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya. Aquest
requisit no s'aplica a les dones que tenen permís de residència per
reagrupament familiar i el perden a conseqüència de divorci o separació, ni
als catalans retornats.
b) Tenir més de 23 anys, o tenir més de 16 anys si es troben en una situació de
tutela judicial en un centre del sistema públic i existeix un informe preceptiu
que valori la necessitat de la prestació per tal de consolidar el pla
d’emancipació i vida independent.
c) Tenir més de 23 anys, o tenir més de 18 anys si es troben en alguna de les
situacions següents: tenir menors o discapacitats a càrrec; ser òrfenes dels
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dos progenitors; haver estat víctima de violència masclista en els àmbits de
la parella o la família; tenir la condició de persona en situació de risc social
(amb un informe preceptiu i favorable dels serveis públics que en facin
l’atenció i el seguiment)
d) No ser beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial
permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en
un centre penitenciari en règim ordinari o tancat
8. Segons la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica es garanteix el dret
a l’accés als subministraments bàsics a les persones en situació d’exclusió
residencial, que són (marca l’opció CORRECTA):
a) Pensionistes de qualsevol règim de la Seguretat Social, beneficiaris d’Ingrés
Mínim Vital i/o Renda Garantida de Ciutadania i perceptors de prestacions
contributives del SEPE
b) Unitats familiars o persones que tinguin ingressos reduïts i, a més, puguin
acreditar una situació de vulnerabilitat social (discapacitat, malaltia crònica,
violència intrafamiliar, dependència, família monoparental o nombrosa)
c) Unitats familiars o persones que tinguin ingressos reduïts, puguin acreditar
una situació de vulnerabilitat social (discapacitat, malaltia crònica, violència
intrafamiliar, dependència, família monoparental o nombrosa) i siguin titulars,
com a mínim amb un any d’antiguitat, del contracte de subministrament
d) Unitats familiars o persones que tinguin uns ingressos inferiors a 2 vegades
IRSC (persones soles), 2’5 vegades IRSC (més d’una persona), 3 vegades
IRSC (persones amb discapacitat o gran dependència). Sense límit
econòmic quan en la llar hi convisqui una persona afectada amb
dependència energètica.
9. Algunes de les mesures d’atenció social i educativa davant les situacions de risc
són (marca l’opció INCORRECTA):
a) L’orientació, l’assessorament i l’ajut a la família. L’ajut a la família inclou les
actuacions de contingut tècnic, econòmic o material dirigides a millorar
l’entorn familiar i a fer-hi possible la permanència de l’infant o l’adolescent,
així com incorporar professionals que convisquin amb la família, afavorint
aquesta mesura en la pròpia unitat de convivència.
b) Els programes formatius per a adolescents que han abandonat el sistema
escolar
c) L’ajut a domicili
d) L’atenció en centre obert i altres serveis socioeducatius
10. Segons el model dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa de Catalunya, quines
són les funcions del Servei d’atenció a famílies amb infants de 0 a 3 anys? (marca
l’opció INCORRECTA):
a) Suport a la criança i l’educació dels infants en situació de risc
b) Treballar els lligams emocionals entre infants i adults de referencia i la
vinculació amb el territori i la resta de xarxes i Serveis
c) Creació d’espais exclusius per a l’atenció dels infants, sense interacció amb
les seves famílies, per poder valorar el nivel evolutiu dels nens i les nenes i,
d’aquesta manera, actuar de manera prioritària en cas de valorar
desajustaments greus en el seu desenvolupament
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d) Oferir espais d’interacció entre infants, adults i professionals
11. Tipologies de Serveis d’Intervenció Socioeducativa (marca l’opció CORRECTA):
a) Servei d’atenció a famílies amb infants de 0 a 3 anys; Servei d’Orientació
Familiar (SOAF); Servei de lleure socioeducatiu per adolescents; Servei
d’atenció diürna per a famílies
b) Servei d’atenció a famílies amb infants de 0 a 3 anys; Servei d’Atenció
Diürna; Servei d’Intervenció amb Famílies amb infants i adolescents en
situació de risc; Servei d’Acompanyament Socioeducatiu per a adolescents
en situació de risc; Servei d’Intervenció Socioeducativa Itinerant
c) Serveis de canguratge amb infants de 0 a 3 anys; Centre Obert de 6 a 12
anys; Espai Jove per adolescents; Servei d’Orientació Familiar (SOAF)
d) Servei d’atenció a famílies amb infants de 0 a 6 anys; Punts de Trobada;
Servei d’Orientació Familiar (SOAF); Serveis de Lleure Educatiu per
Adolescents; Unitats d’Escolarització Compartida per adolescents (UEC)
12. En relació a les actuacions sobre Maltractament Infantil, marca l’afirmació
CORRECTA:
a) Si els serveis socials bàsics tenen coneixement d’un possible maltractament
infantil intrafamiliar en les famílies amb les que estan treballant o mitjançant
un ciutadà, han d’aplicar l’eina de cribatge i quan d’acord amb la valoració
efectuada consideren la necessitat de protecció immediata ho han de
comunicar a la DGAIA
b) Si els serveis socials bàsics tenen coneixement d’un possible maltractament
infantil intrafamiliar en les famílies amb les que estan treballant o mitjançant
un ciutadà, han de posar-se en contacte de manera immediata amb els
serveis de salut, centres educatius i serveis de seguretat ciutadana per
organitzar la protecció immediata
c) Si els serveis socials bàsics tenen coneixement d’un possible maltractament
infantil intrafamiliar en les famílies amb les que estan treballant o mitjançant
un ciutadà, han d’aplicar l’eina de cribatge i quan d’acord amb la valoració
efectuada consideren la necessitat de protecció immediata han de trucar als
serveis de seguretat ciutadana i al centre d’acollida per tal d’organitzar el
trasllat del o la menor i, posteriorment, comunicar-ho per escrit al jutjat de
guàrdia per justificar la mesura cautelar adoptada
d) Si els serveis socials bàsics tenen coneixement d’un possible maltractament
infantil intrafamiliar en les famílies amb les que estan treballant o mitjançant
un ciutadà, han de recollir la informació de la família extensa que pugui
prestar una protecció immediata a l’infant. Posteriorment elaborarà l’informe
on es valori el desemparament i es proposi la continuïtat del menor en el nucli
familiar alternatiu
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13. En relació a les actuacions sobre Maltractament Infantil, marca l’afirmació
INCORRECTA:
a) En cas de desemparament (l’infant o l’adolescent podria trobar-se en una
situació de desemparament que no posa en perill imminent i manifest la seva
integritat física o psíquica i, per tant, no requereix la seva protecció inmediata)
els Serveis Socials Bàsics derivaran a l’EAIA per estudi del cas
b) En cas de situació crítica (l’infant o adolescent podria trobar-se en una
situació de desemparament que posa en perill imminent i manifest la seva
integritat física o psíquica i requereix la seva protecció immediata) els Serveis
Socials Bàsics es coordinaran amb l’EAIA per consensuar la necessitat de
proposar la protecció immediata de l’infant o l’adolescent. En cas de no poder
contactar, derivar a la DGAIA
c) En cas de risc greu (l’infant o l’adolescent podria trobar-se en una situació de
risc greu pel seu desenvolupament) els Serveis Socials Bàsics faran estudi i
intervenció en el cas, amb possible assessorament de l’EAIA, si s’escau
d) En cas de situació crítica (l’infant o adolescent podria trobar-se en una
situació de desemparament que posa en perill imminent i manifest la seva
integritat física o psíquica i requereix la seva protecció immediata) els Serveis
Socials Bàsics alertaran els serveis de seguretat ciutadana, habilitaran un
espai protegit per atendre l’infant o adolescent i organitzarà el trasllat,
comunicant-ho a l’EAIA i la DGAIA, al centre d’acollida provincial
14. Davant la detecció de situacions de violències masclistes, els serveis socials
bàsics tenen, entre d’altres, les següents funcions (marca l’opció
INCORRECTA):
a) Suport personal, gestió de recursos socials, tractament
b) Prevenció, informació, orientació
c) Seguiment de processos de recuperació personal, tramitació i gestió de
recursos socials
d) Orientació, tractament, seguiment de les ordres de protecció a través dels
dispositius de teleassistència mòbil, suport personal, gestió de recursos
socials
15. En cas que sigui necessari activar un servei de resposta urgent davant una
situació de violència masclista, algunes de les funcions dels serveis socials
bàsics són (marca l’opció INCORRECTA):
a) Oferiment d’allotjament d’urgència a les dones en situació de violència
masclista i els seus fills i filles que necessitin un espai de seguretat i
protecció. Aquest allotjament ha d’estar situat al municipi més a prop possible
de la seu policial i judicial per garantir la seva protecció integral
b) Informació i assessorament des del punt de vista jurídic sobre tots aquells
aspectes relacionats amb el procés penal i civil derivats de la situació de
violència
c) Informació i assessorament sobre els diferents recursos de la xarxa
especialitzada i els tràmits que necessiti fer la dona per a la resolució de la
situació de crisi
d) Gestió de la sol·licitud, en cas necessari, d’un servei d’acolliment i
recuperació per a dones que es troben en situació de violència masclista i
els seus fills i filles
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16. Situacions que es consideren d’emergència econòmica i social segons el
Reglament de la Mesa d’Emergència en l’àmbit de l’habitatge (marca l’opció
INCORRECTA):
a) Les persones residents a llur habitatge habitual sense un títol jurídic habilitant
que acrediti cap dret sobre el mateix habitatge, sempre que disposin de data
de desnonament i s'acrediti la situació de vulnerabilitat de la unitat de
convivència
b) Les dones que estiguin en situació de violència masclista, així com els casos
de violència en l'àmbit familiar i en l'àmbit social o comunitari
c) Familiars, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, de persones
difuntes, titulars de contractes de lloguer d’habitatges de protecció oficial,
sempre i quan puguin acreditar convivència amb el titular i situació de
vulnerabilitat social i econòmica
d) Les persones que estiguin en procés de ser desnonades de llur habitatge
habitual amb un títol jurídic habilitant per execució hipotecària, per
desnonament per manca de pagament o expiració de contracte, per dació en
pagament, per d'altres processos reconeguts d'extinció del títol o per
expropiacions derivades de plans urbanístics públics de reparcel·lació o
expropiació que no tinguin dret al reallotjament segons la normativa aplicable
17. Quan estem desenvolupant un projecte, valorem si les actuacions realitzades
estan mitigant el problema que li dona raó de ser amb (marca l’opció
CORRECTA):
a)
b)
c)
d)

L’avaluació de necessitats
L’avaluació del disseny
L’avaluació del procés
L’avaluació de l’impacte

18. L’entrevista constitueix un espai de treball per al/la professional de l’educació
social, però no és un espai improvisat, te una estructura i un contingut relacional.
Marca l’opció CORRECTA dels següents enunciats:
a) Les fases de l’entrevista són: inicial, de desenvolupament i de finalització
b) L’objectiu de la fase inicial de l’entrevista és la relaxació, fer una lectura dels
temes tractats a l’entrevista anterior i fer un esquema dels temes que es
tractaran en l’entrevista actual
c) Per fer un bon tancament de l’entrevista és imprescindible poder haver
repartit tasques fins la propera trobada i, amb aquesta finalitat, és
aconsellable signar sempre un document on es deixi constància, per refermar
el compromís, tant de la persona professional com de la persona usuària
d) Les visites domiciliàries també són considerades com entrevistes però cal
incorporar la inspecció de la vivenda en la fase inicial, ja que el principal
objectiu és contrastar la informació que tenim sobre l’entorn de les persones
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19. El treball en xarxa és complex ja que requereix la intervenció de diferents entitats
i/o serveis. Quina és l’afirmació INCORRECTA?
a) Exigeix reconèixer que cap servei té suficient saber i poder per donar les
millors respostes i implica: coneixement mutu entre serveis/entitats,
coresponsabilitat, col·laboració, anàlisi conjunta, coordinació, bona
comunicació, transversalitat, directrius, criteris, projecte de treball i objectius
comuns; i implicació dels diferents nivells institucionals
b) L’atenció per part de diferents serveis pot influir en la intimitat dels membres
de la família i s’ha de tenir molta cura, tant a l’hora d’intervenir com a l’hora
de compartir la informació. Per aquest motiu, l’ètica passa per sobre de la
necessitat d’intervenció i, si la família considera que es vulnera aquesta
intimitat, no es pot portar a la pràctica el treball en xarxa
c) Com a components del treball en xarxa hi ha la coordinació entre els serveis,
l’intercanvi d’informació i coneixements entre els professionals i l’establiment
de criteris conjunts
d) Per aconseguir un bon treball en xarxa, a més dels elements de la tasca
(objectius definits, revisió regular de les formes per aconseguir-ho i mètodes
de treball), cal tenir cura dels elements relacionals, tant de la relació dels
professionals amb les famílies, com de la relació entre professionals
20. Pobresa i exclusió social. Marca l’afirmació INCORRECTA:
a) La POBRESA es refereix a la manca de recursos per a satisfer necessitats
considerades bàsiques, que influeixen en la qualitat de vida de les persones.
És un terme de connotacions sobretot econòmiques que també comporta
una categorització social. Al·ludeix als mitjans dels que disposa una persona
per a arribar a uns estàndards mínims i participar amb normalitat de la
societat
b) La INCLUSIÓ SOCIAL és un procés que assegura que totes les persones
tenen les oportunitats i els recursos necessaris per a participar plenament en
la vida econòmica, social i política i per a gaudir d'unes condicions de vida
normals. La inclusió està relacionada amb la integració, la cohesió, la justícia
social. És la possibilitat de participació igualitària de tots els seus membres
en totes les dimensions socials (econòmica, legal, política, cultural, etc.)
c) Una persona VULNERABLE és aquella en la que l'entorn personal, familiarrelacional, sòcio-econòmic o político-administratiu pateix alguna debilitat i, en
conseqüència, es troba en una situació de risc que podria desencadenar un
procés d'exclusió social
d) L'existència de pobresa i EXCLUSIÓ SOCIAL en un territori no beneficia a
ningú sinó que, per contra, duu aparellada la pèrdua d'oportunitats i altres
greus conseqüències, tant per als individus que la pateixen com per a les
societats en què es produeixen, però en canvi, són una oportunitat per a la
creació de recursos individuals, socials i grupals que facin créixer la
comunitat cap a la pobresa més relativa i no tan absoluta
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21.

Quina és l’afirmació INCORRECTA sobre l’absentisme escolar?
a) Ens trobem en una situació d’absentisme lleu quan es produeix una absència
de menys del 5% de classes mensuals sense presentar justificant o sense
una justificació acceptable
b) Ens trobem en una situació d’absentisme greu quan es produeix l’absència
de més del 25% de classes mensuals sense presentar justificant o sense una
justificació acceptable
c) En els casos d’absentisme greu, a més d’iniciar el procediment establert en
els casos d’absentisme moderat (derivació immediata a l’EAIA), caldrà posar
en coneixement de la comissió d’absentisme d’àmbit comunitari la gravetat
de la situació per tal de treballar conjuntament amb els agents de l’entorn i
adoptar les mesures necessàries d’intervenció, prioritzant les sancions i/o les
mesures en benefici de la comunitat, si es tracta d’alumnes d’ESO
d) En els casos d’absentisme lleu el tutor/a proposarà a l’equip docent les
accions a realitzar per reconduir la situació, dins del marc de l’acció tutorial i
d’acord amb les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) i ho
comunicarà a l’alumne i a la seva família

22.

Atribucions del Consell de Benestar Social de Palafrugell (marca l’opció
INCORRECTA):
a) Promoure iniciatives sobre temes que es considerin d'interès dins l'àmbit
d'actuació del Consell
b) Actuar com a òrgan consultiu de referència de l'Ajuntament en temes socials
c) Fomentar la concertació, les sinergies i la col·laboració entre l'Ajuntament i
els agents socials implicats i entre aquests mateixos agents socials
d) Deliberar sobre l'orientació general del l'acció social a Palafrugell i les línies
d'actuació de l'Ajuntament en matèria de drets i benestar social, incloent la
decisió sobre la dotació pressupostària global en aquesta matèria

23- La relació de llocs de treball l'ha d'aprovar:
a)
b)
c)
d)

El ple de la corporació.
L’alcalde ja que ostenta la prefectura del personal.
L’alcalde prèvia negociació amb la representació sindical del personal.
La Junta de Govern Local.

24.- D’acord amb l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el personal laboral temporal:
a) És empleat públic
b) No és empleat públic
c) És empleat públic si és personal laboral indefinit no fix
d) Les administracions públiques no poden contractar personal laboral temporal.
25. On es regulen les bases del règim estatutari dels funcionaris públics?:
a)
b)
c)
d)

A l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
Als pactes i acords sindicals
Al Tractat de Roma
A la normativa de l’Estat
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26.- D’acord amb la normativa d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, les activitats que queden fora d’aquest règim són:
a) L’exercici del càrrec de president, vocal o membre de juntes rectores de
mutualitats o patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït.
b) La pertinença a consells d’administració o òrgans rectors d’empreses o
entitats privades, sempre que la seva activitat estigui directament relacionada
amb les que gestioni el departament, organisme o entitat en què presti els
seus serveis el personal afectat.
c) Activitats professionals prestades a persones a les quals s’estigui obligat a
atendre en l’exercici del lloc públic.
d) La participació superior al 10 per 100 en el capital de les empreses o
societats a què es refereix el paràgraf anterior.
27.- Segons l’article 63 del TRLEBEP, no és causa de pèrdua de la condició de
funcionari de carrera:
a)
b)
c)
d)

La renúncia a la condició de funcionari.
La pèrdua de la nacionalitat
La sanció disciplinaria lleu
La pena principal o accessòria d’inhabilitació absoluta o especial per a càrrec
públic que tingués caràcter ferm.

28.-El personal funcionari que realitzi serveis extraordinaris fora de la jornada normal de
treball reben unes retribucions que es denominen:
a)
b)
c)
d)

Indemnitzacions
Complement específic
Gratificacions
Complement de productivitat

29.- Són principis de conducta, segons el Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.
a) Posar en coneixement dels seus superiors o dels òrgans competents les
propostes que considerin adequades per millorar el desenvolupament de
les funcions de la unitat en la que estiguin destinats.
b) Mantenir actualitzada la seva formació i qualificació.
c) Administrar els recursos i béns públics amb austeritat i no utilitzaran els
mateixos en profit propi o de persones properes. Així mateix, tindran el
deure de vetllar per la seva conservació.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
30.-Segons l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el personal funcionari s’agrupa en:
a) Cossos, escales, especialitats o altres sistemes que incorporin
competències, capacitats i coneixements comuns acreditats a través d’un
procés selectiu.
b) Grups, cossos, escales, especialitats o altres sistemes que incorporin
competències, capacitat i coneixements comuns acreditats a través d’un
concurs específic.
c) Escales segons el sistema d’accés que hagin superat.
d) Cap de les anteriors és correcta
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PREGUNTES ADDICIONALS DE RESERVA
Les preguntes addicionals de reserva s’utilitzaran en cas que s’anul·li alguna pregunta,
i es convalidaran successivament segons l’ordre en que es presenten en aquest
qüestionari
31.- Quins són els òrgans que formen part del Consell Municipal de Benestar Social de
Palafrugell? (marca l’opció INCORRECTA)
a)
b)
c)
d)

El President/a
El Vicepresident/a
L’interventor municipal
El Plenari

32.- Els principis de l’organització territorial dels serveis socials són: (marca l’opció
INCORRECTA)
a)
b)
c)
d)

Centralització
Eficàcia i eficiència en la satisfacció de les necessitats socials
Accessibilitat a la informació i als serveis socials
Coordinació i treball en xarxes

33.-Quin d’aquests documents NO és necessari aportar per acompanyar la sol·licitud de
Renda Garantida de Ciutadania:
a) En el cas de persones d'entre 18 i 23 anys que es trobin en situació
d'orfandat absoluta, els documents necessaris que acreditin aquesta
situació
b) DNI o passaport de la persona titular, que només cal mostrar-los a
l’empleat públic. Pel que fa a la resta de membres de la unitat familiar,
cal facilitar-ne el número d’identificació
c) La partida de naixement dels familiars de tercer grau que constin al
certificat de convivència
d) En cas de tenir la nacionalitat d’altres països, còpia del NIE i còpia de tots
els fulls del passaport que acreditin els períodes de residència legal de
tots els membres de la unitat familiar
34.- Assenyala la resposta CORRECTA:
e) Són empleats públics aquells que desenvolupen funcions retribuïdes en
les Administracions Públiques al servei dels interessos generals.
f) Són empleats públics aquells que desenvolupen funcions retribuïdes o
no en les Administracions Públiques al servei dels interessos generals.
g) Són empleats públics aquells que desenvolupen funcions retribuïdes en
les Administracions Públiques al servei dels òrgans de govern.
h) Tenen la consideració d’empleats públics totes les persones que presten
serveis en l’administració de l’estat.
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35.- Són requisits generals per poder participar en els processos selectius:
a)
b)
c)
d)

Tenir la nacionalitat espanyola sempre i en tot cas.
Posseir la titulació exigida
Tenir complerts els 18 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.
Totes les respostes anteriors són incorrectes.
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