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INSPECCIO VIA PÚBLICA 

 
1. Pel que fa a les condicions de seguretat en els espais de treball, en relació amb la 

manipulació manual de càrregues, quina/es de les següents característiques pot 

augmentar el risc, en particular dorsolumbar?:  

a) Espai lliure insuficient al voltant de la persona per manipular la càrrega. 

b) Terra irregular o lliscant.  

c) Il·luminació inadequada.  

d) Totes les respostes són correctes. 

 

2.  Quins aspectes tindries en compte per redactar correctament un comunicat de treball? 

a) Ha de tenir estructura breu, fer constar l’assumpte, la data i a qui va dirigit. L’estil de 

redacció ha de ser formal, breu, directe i clar. 

b) Ha de contenir una conclusió dels fets que s’expliquin. 

c) S’han d’utilitzar les formes verbals condicionals. 

d) S’han d’evitar les formalitats.  

 

3. Segons el codi ètic del servei públic, una persona que va treballar a l’Ajuntament fa 

cinc anys,  

a) Com a norma general, haurà de continuar mantenint la confidencialitat de la 

informació que ha conegut per raó de les funcions que realitzava.  

b) Com a norma general, un cop finalitzada la relació de treball, finalitzen els deures de 

l’ex empleat/da.  

c) Un cop finalitzada la relació de treball, ha de mantenir la confidencialitat de la 

informació durant 10 anys.  

d) L’obligació de mantenir la confidencialitat de la informació que es coneix amb motiu 

de les funcions que es realitzen, no existeix si no s’ha signat un acord entre el/la 

treballador/a i l’Ajuntament.  

 

4. Si estàs realitzant una inspecció a les terrasses dels bars de Granollers, quina seria 

la millor manera de comprovar que s’ajusten i compleixen amb els requisits establerts 

per l’Ajuntament? 

a) Preparar una llista de verificació o checklist.  

b) Fer fotografies per valorar posteriorment des del despatx. 

c) Utilitzar una llibreta, compartida per tot l’equip d’inspecció,  per recopilar dades. 

d) Enviar un correu els propietaris dels establiments, demanant que et facin arribar la 

llicència d’activitats.  

 

 

 

 

 

 

5. A què es refereix el Codi ètic del servei públic, quan parla d’empatia? 
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a)  A demostrar fermesa, fent prevaldre l’interès general 

b) A demostrar positivitat, fent prevaldre l’interès de l’Ajuntament.  

c) A demostrar una actitud d’entendre, posar-se en el lloc de la ciutadania.  

d) A demostrar compromís i professionalitat en les relacions amb la ciutadania.  

 

6. Segons el codi ètic del servei públic, quins d’aquests valors es corresponen amb la 

vocació de servei? 

a) Actitud orientada al bé comú, d’ajuda a les persones. 

b) Compromís, implicació davant les dificultats.  

c) Actitud orientada a resultats, a la consecució dels objectius.  

d) Totes les respostes són certes.  

 

7. Segons el Reglament orgànic de Granollers, què ha de contenir una acta de sessió del 

Ple? 

a) El tipus de sessió, és a dir, si és ordinària o extraordinària, el lloc de celebració, data, 

hora de començament i de finalització, la relació d’assistents. 

b) Els vots emesos, els acords adoptats i la relació de matèries debatudes. 

c) Un resum de les sessions anuals. 

d) Les respostes a) i b) són correctes.  

 

8. Quins dels següents són principis de prevenció de riscos laborals? 

a) Evitar els riscos, avaluar els riscos que no es puguin evitar, combatre els riscos en el 

seu origen.  

b) Adaptar el treball a la persona, tenir en compte l’evolució de la tècnica, substituir allò 

perillós.  

c) Considerar les capacitats professionals del personal, preveure les distraccions o 

imprudències no temeràries i evitar el risc major.  

d) Totes les respostes són correctes.  

 

9. Què es considera, a efectes de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 

lloc de treball?: 

a) Les àrees edificades o no del centre de treball on tinguin accés els treballadors per 

motius de feina i de primers auxilis.  

b) Els serveis higiènics.  

c) Els locals de descans i els menjadors. 

d) Totes les respostes són correctes.  

 

10. En quina/es situació/ns són obligatoris els sistemes de protecció col·lectiva per 

impedir caigudes d’alçada de persones i materials?:  

a) Quan hi hagi risc de caiguda de 2 metres o més  

b) Quan hi hagi risc de caiguda superior a 1 metre.  

c) Quan el treballador o material hagi de romandre més de 10 minuts a la zona 

d) Les respostes a) i c) són certes. 

 

11. Són equips de protecció individual (EPIS): 

a) Una xarxa  

b) Senyalitzacions i pictogrames 

c) Sabates i botes de seguretat 

d) Baranes i passamans 
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12. Es consideren riscos laborals: 

a) L’exposició a temperatures ambientals extremes 

b) Sorolls ambientals de 85 dBA en un treball de 8 hores diàries, 

c) L’assetjament laboral 

d) Totes les respostes són correctes.  

 

13. Quin color s’utilitza en els plafons de seguretat, per senyalitzar una situació segura? 

a) El color verd. 

b) El color groc 

c) El color blau 

d) El color ataronjat.  

 

14.  Quin d’aquests documents utilitzaries com a inspector/a de via pública, per 

comunicar o verificar el teu treball? 

a) Actes d’inspecció 

b) Informes   

c) Requeriments 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

 

15. Quan en un Ajuntament, es parla de la planificació del manteniment dels espais 

públics, a què es refereix? 

a) A preparar les accions necessàries per assegurar el correcte funcionament dels 

serveis bàsics de titularitat municipal, com per exemple l’aigua potable i l’enllumenat 

públic. 

b) A preparar les accions necessàries per a la transformació i urbanització de les zones 

verdes. 

c) A repensar les polítiques de recollida de residus, especialment pel que fa al reciclatge 

i la repercussió que té a la ciutadania.  

d) Totes les respostes són correctes.   

16. Quins d’aquests òrgans formen part de l’organització municipal? 

a) El Ple, la Comissió especial de comptes i els tinents d’alcalde o alcaldessa. 

b) L’Alcalde o alcaldessa 

c) La Junta de Govern Local i les Comissions informatives. 

d) Totes són correctes. 

 

17. Segons el Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Granollers, podria l’Alcadessa 

delegar la presidència de les sessions de Ple en algun regidor o regidora? 

a) Si, sempre que ho informi a la resta de membres amb un mínim de 48 hores. 

b) Si, sempre que el regidor o regidora, sigui del seu equip de govern. 

c) No, ja que és una competència indelegable.  

d) No, excepte en cas de catàstrofe en el municipi.  

 

 

 

 

 

 

18. Segons el Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Granollers, a quins principis ha de 

respondre la creació d’òrgans de govern complementaris, com per exemple un consell 

local sectorial? 
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a) A cap, es poden crear tants com es vulguin. 

b) Al principi de respecte per a la conciliació amb la vida familiar, social i professional 

dels regidors i regidores. 

c) No es poden crear òrgans de govern complementaris.  

d) Als principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.  

 

19. Indica quina de les següents afirmacions és certa, segons l’article 14 de la Llei de 

Prevenció de Riscos laborals:   

 
a) El cost d’algunes de les mesures de seguretat serà a càrrec del treballador. 

b) L’empresari/a atribuirà als i les treballadors/es funcions en matèria de prevenció i 

protecció, i no podrà contractar activitats especialitzades de prevenció per 

complementar les seves accions.  

c) L’empresari realitzarà la prevenció de riscos laborals mitjançant la integració de 

l’activitat preventiva a l’empresa i l’adopció de les mesures necessàries per garantir 

la protecció de la seguretat i salut dels treballadors/es 

d) L’Empresari només ha de complir les obligacions que s’estableixen en la normativa 

de prevenció de riscos quan l’hagi acceptat la expressament i per escrit.   

 
20. Quina de les següents actuacions preventives podem adoptar per evitar qualsevol 

tipus d’assetjament laboral? 

 
a) Sensibilitzar als companys i companyes publicant el nom de les persones 

assetjadores.  

b) Acomiadar les persones assetjadores davant la mínima sospita que pugui haver un 

cas d’assetjament.   

c) Informar les persones treballadores sobre els protocols d’actuació establerts per 

l’organització davant d’aquestes conductes.  

d) Aconsellar a la persona víctima d’assetjament un canvi de feina.  

 
21. Quin d’aquests aspectes es correspon a l’assetjament sexual? 

a) No és tan greu com l’abús sexual 

b) No és tan greu com l’abús psicològic 

c) Es refereix, per exemple, a conductes com tocaments no desitjats entre companys 

de treball, comentaris sexuals, discussions sobre superioritat de sexe o bromes 

sexuals. 

d) Totes les respostes són correctes. 

 

22. A què fa referència el Codi Ètic, quan parla de la centralitat de les persones? 

a) A compartir el coneixement expert del personal de l’Administració amb la 
ciutadania. 

b) A situar les persones en el centre del servei públic i prioritzar les que es 
troben en situació de vulnerabilitat. 

c) A actuar amb discreció, protegint la informació i les dades personals dels 
nostres usuaris. 

d) A actuar amb lleialtat, considerant com a centre dels nostres serveis, les 
polítiques publiques.  

23. D’acord amb el Codi Ètic, és obligació de les organitzacions responsables del servei 

públic:  

a) Garantir la suficiència de professionals i de recursos materials per prestar 
correctament un servei. 

b) Facilitar mecanismes de denúncia en cas de practiques reprovables.  
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c) Protegir les persones que denunciïn situacions d’assetjament. 
d) Totes les respostes anteriors son correctes. 

 
24. A què es refereix la Llei 19/2020 de 30 de desembre d’igualtat de tracte i no 

discriminació, quan parla d’accions positives? 

 
a) A les diferències de tracte orientades a prevenir, eliminar i compensar una 

discriminació col·lectiva o social.  

b) A l’atribució de qualitats negatives sobre un grup de persones que són  considerades 

no normatives.  

c) Als comportaments que tenen per objectiu atemptar contra la dignitat d’una persona.  

d) A tota conducta que promogui o justifiqui la intolerància i la discriminació. 

 
25. A què es refereix la Llei 19/2020 de 30 de desembre d’igualtat de tracte i no 

discriminació, quan parla d’assetjament discriminatori? 

 
a) A les diferències de tracte en general. 

b) A l’atribució de qualitats negatives i despectives sobre un grup de persones que són 

tractades amb prejudicis.  

c) Als comportaments que tenen per objectiu atemptar contra la dignitat d’una persona 

i crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, vexatori, humiliant o ofensiu 

d) A l’assetjament per raó de gènere.  

 
26. Segons el Codi ètic, quin valor orienta específicament les accions d’un servidor públic, 

quan rep un correu electrònic, que no està adreçat al seu servei i vetlla perquè arribi 

al servei destinatari?  

a) Governança  
b) Qualitat del servei  
c) Lleialtat al servei públic  
d) Igualtat d’oportunitats 

 
27. Un treballador, s’emporta amb un llapis USB informació confidencial de l’Ajuntament, 

perquè vol acabar una feina urgent a casa.  Durant el trajecte en tren, el perd. L’endemà, 

part de la informació que contenia apareix a les xarxes socials.  

 
a) El Codi ètic explica que no és el mateix difondre informació voluntàriament, que 

tenir un descuit.  
b) El Codi ètic diu que no es pot gravar expedients amb suport electrònic, llevat que 

es demani el consentiment i el dret d’accés.  
c) El Codi ètic diu que s’ha de ser curós amb els documents en qualsevol suport.  
d) Cap de les respostes és correcta. 

 
 
 
 
 
 

28. Quina/es d’aquesta/es modalitat/s es considera assetjament laboral? 

a) Assetjament vertical o descendent 
b) Assetjament vertical ascendent 
c) Assetjament horitzontal 
d) Totes son modalitats considerades assetjament laboral.  
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29. Un particular està fent obres als seus locals, afectant gran part de la via pública amb 

una bastida. Quins d’aquests aspectes, relatius a la senyalització, tindràs sempre en 

compte? 

a) Retirar la senyalització provisional d’acord amb les necessitats de l’evolució de l’obra 

en l’espai i el temps.  

b) Anul·lar sempre la senyalització permanent.  

c) Pel principi de l’acció preventiva, sempre s’ha d’intentar no destorbar els vianants, 

creant passadissos entre les bastides, en lloc de posar recorreguts alternatius, ja que 

els veïns es molesten per haver de fer més volta.  
d) Les respostes a) i b) són correctes.  

 

30. Quina/es d’aquesta/es mesura/es es podria valorar aplicar mentre es fa una reparació 

a una via del centre de la ciutat de doble sentit? 

a) Modificar provisionalment els límits de velocitat dels vehicles. 

b) Modificar el sentit de conducció dels vehicles, passant de dos a un. 

c) Abalisament que destaqui la presència dels límits de l’obra.  

d) Totes les respostes són correctes.  

 


