
 

 

 
 

RESULTAT PROVA TEÒRICA: 
A emplenar pel tribunal qualificador: 

 
 

 
 
 
 

 
DNI _________________________ 

 
 
 
CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, AMB CARÀCTER 
D'URGÈNCIA, PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DETREBALL, DE PERSONAL 
TEMPORAL, CONTRACTACIONS TEMPORALS/NOMENAMENTS D’INTERINITAT, DE 
TÈCNIC/A AUXILIAR, SUBGRUP C1, DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PEL SISTEMA DE 
CONCURS-OPOSICIÓ. 
 
 
 
 
Primer exercici (7.1 de les bases generals) 
 
Prova de coneixements específics i generals. De caràcter eliminatori. 
 
Subprova A) : Consistirà en respondre 30 preguntes tipus test, amb respostes 
alternatives, sobre el contingut del temari general i específic que s’adjunta a l’annex 1 
d’aquestes bases. 
 
Per a la correcció de la prova s'aplicarà la fórmula de correcció establerta a les bases 
generals. Concretament, la puntuació del qüestionari s'obtindrà per aplicació de la 
fórmula (NC-1/3NE)/NP*10, essent NC el nombre de respostes correctes, NE el 
nombre de respostes errònies i NP el nombre de preguntes.  
 
 
 
-ENCERCLA LA RESPOSTA CORRECTA 
-PER ANUL·LAR UNA RESPOSTA S’HA DE FICAR UNA CREU (X) A SOBRE DE LA RESPOSTA 
ENCERCLADA.  
_______________________________________________________________________ 

 Puntuació 

TOTAL PROVA   



 

 

1. La col·lecció inicial d’una biblioteca pública s’elabora a partir de: 
 
a) Dels estàndards de biblioteca pública aprovats per la Generalitat de 

Catalunya. 
b) Les normatives de la IFLA-UNESCO per a les biblioteques públiques.  
c) La Diputació ho estableix segons les particularitats de cada municipi, ja que el 
 fons cal que s’adapti i s’adeqüi a les necessitats i característiques de la seva 
 població. 
 

2. Quina és la missió de la CePSE , Central de Préstec i Serveis Especials?  
 

a) Redistribuir els fons documentals duplicats o bé obsolets de la Biblioteca de 
 Catalunya i de les biblioteques universitàries entre les biblioteques d’entitats i 
 especialitzades.  
b) Donar suport  a les biblioteques públiques de Catalunya, oferint préstec de 
 documents i facilitant la gestió dels llibres de baix ús. 
c) Prestar documents a tota mena de biblioteques públiques i privades, sempre 
 que paguin una quota mensual segons els lots demanats en préstec. 

 
3. El Mapa de lectura pública: 

 
a) Recull les necessitats de la lectura pública i facilita paràmetres i   estàndards per 
 dimensionar els equipaments bibliotecaris de tots els municipis de Catalunya, 
 essent responsable de la seva redacció la Federació de Municipis de Catalunya. 
b) Recull les necessitats de la lectura pública i facilita paràmetres i estàndards 
 per dimensionar els equipaments que s’exigeixen per als municipis de 
 Catalunya, essent responsable la seva elaboració la Generalitat de 
 Catalunya.  
c) Recull les necessitats de la lectura pública i facilita paràmetres i estàndards per 
 dimensionar els equipaments que s’exigeixen per als municipis de més de 5.000 
 habitants, essent  responsables de la seva redacció   les respectives diputacions 
 provincials. 

 
4. D’acord amb els principis del Manifest de la IFLA/UNESCO: 
 

a) La biblioteca pública ha de prestar únicament els seus serveis a la població 
 empadronada en el municipi on està ubicada.  
b) La biblioteca pública ha de prestar els seus serveis a la població major de 6 
 anys, empadronada en el municipi on està ubicada, i també a la població dels 
 municipis colindants.  
c) La biblioteca pública ha de prestar els seus serveis a totes les persones sense 
 tenir en compte l’edat o la procedència. 

 
5. Segons la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya, es consideren  biblioteques 

públiques aquelles que: 
 



 

 

a) Ofereixen prestacions bàsiques i diferenciades a infants, adults i gent gran, 
 segons les seves necessitats de lleure i informació. 
b) Disposen d’un fons general, i ofereixen un ampli ventall de serveis 
 informatius de tipus cultural, educatiu, recreatiu i social, essent accessibles a 
 tots els ciutadans. 
c) Obren les seves portes un número d’hores determinades i reben algun tipus de 
 subvenció pública, ja sigui de la Generalitat, les diputacions o el Ministeri de 
 Cultura. 

 
6. La classificació decimal és: 
 

a) Un sistema numèric que s’utilitzava  per ordenar els llibres abans que es 
 procedís a la informatització de les biblioteques. Avui està en desús. 
b) Un sistema d’organització per als fons d’audiovisuals de les biblioteques.  
c) Un sistema numèric que serveix per organitzar els documents impresos 
 segons les diferents àrees del saber. 

 
7. Quants documents es poden deixar, de forma simultània, en préstec a un usuari 

(préstec no digital)?  
 

a) 13 documents. 
b) 30 documents. 
c) 21 documents amb els següents màxims: 15 llibres i la resta en format no llibre.  

 
8. El carnet de la biblioteca i els infants: 

 
a) Els menors de 6 anys  han d’utilitzar el carnet dels pares o tutors que els 
 acompanyen a la biblioteca per emportar-se llibres en préstec. 
b) Els infants de menys de 12 anys sols poden emportar-se llibres de la Secció 
 infantil. 
c) Els menors de 14 anys necessiten l’autorització dels pares o tutors per fer-se 
 el carnet, les biblioteques mantindran el registre de les autoritzacions dels 
 menors. 

 
9. La Diputació de Barcelona ofereix servei de bibliobús als municipis que: 
 

a) Tinguin una població d’entre 3.000 i 5.000 habitants i no tinguin biblioteca 
 pública. 
b) Tinguin una població d’entre 300 i 3.000 habitants. 
c) Amb una població de més de 5.000 habitants, tinguin barris molt separats del 
 centre, com a suport a les escoles. 

 
10. L’esporga a les biblioteques públiques, consisteix en: 
 

a) Retirar el fons documental que ja no s’utilitzen perquè el seu contingut és 
 obsolet o està en mal estat. 



 

 

b) Retirar de les prestatgeries els  llibres  que tenen més de 6 anys d’antiguitat i 
 deixar-los al magatzem. 
c) Separar de la prestatgeria els  dvds documentals  dels llibres,  per tal de  fer-ne 
 una secció especial.  

 
11. La classificació que s’utilitza majoritàriament a les biblioteques públiques de la 

província de Barcelona és: 
 
a) La FID. 
b) La DEWEY. 
c) La CDU adaptació Jordi Rubió i Balaguer. 

 
12. L’objectiu principal de la biblioteca pública és:  
 

a) Realitzar activitats que giren en torn del llibre i la lectura, que són les seves 
 eines bàsiques. 
b) El principal objectiu de la biblioteca pública és oferir recursos i serveis en 
 mitjans diversos per atendre les necessitats de les persones i els grups pel que 
 fa a educació, informació i desenvolupament personal, incloent-hi l’esbarjo i 
 el lleure.  
c) Coordinar i gestionar totes les activitats culturals i de foment de la lectura dins 
 l’àmbit municipal, fent especial èmfasi en la coordinació amb escoles i instituts 
 per tal de recolzar el foment de la lectura en les edats escolars.   

 
13. El carnet d’usuari de biblioteca: 
 

a) El carnet de biblioteca  no caduca. 
b) El carnet caduca un cop transcorreguts 5 anys sense utilitzar-lo. 
c) El carnet caduca un cop transcorreguts 10 anys sense utilitzar-lo.  

 
14. Que és el premi Atrapallibres? 
 

a) És el premi anual de literatura infantil i juvenil que convoca el Consell Català 
 del llibre infantil i juvenil amb el propòsit d’estimular en els infants la lectura 
 d’imaginació. Els guanyadors s’escullen per votació popular.  
b) És el premi anual de literatura infantil i juvenil que convoca el Consell Català del 
 llibre infantil i juvenil amb el propòsit d’estimular en els infants la lectura. 
 d’imaginació. Els guanyadors s’escullen a través d’un grup d’escriptors de 
 prestigi. 
c) És el premi anual de literatura infantil que convoca el Departament de Cultura 
 de la Generalitat de Catalunya. 

 
15. La nova normativa reguladora per a l’obtenció del carnet d’usuari de forma 

presencial estipula que: 
 



 

 

a) Cal presentar DNI, NIE, passaport, carnet de conduir, permís de residència  o 
 altres documents identificatius equivalents. Així mateix caldrà indicar l’adreça 
 postal, facilitar un telèfon i adreça electrònica, si se’n disposa.  
b) Cal presentar DNI, NIE, passaport, carnet de conduir, permís de residència  o 
 altres documents identificatius equivalents. Així mateix caldrà indicar l’adreça 
 postal amb el certificat d’empadronament, i telèfon i adreça electrònica, si se’n 
 disposa. 
c) Per a aquest tràmit sols son vàlids els DNI, NIE o passaport. 

 
16. Les biblioteques XBM ofereixen el servei de préstec digital que permet la 

descàrrega o consulta en línia de continguts digitals. Pel que fa als llibres cada 
usuari pot tenir en préstec digital: 

 
a) 4 documents durant 30 dies.  
b) 2 documents durant 30 dies. 
c) 4 documents durant 21 dies. 

 
17. Què és Atena? 
 

a) És una nova interfície per als usuaris basada en la passarel·la Inn-Reach, que 
 permet a tots els usuaris del Sistema de Lectura Pública de Catalunya fer cerca 
 i petició de qualsevol document que estigui a les biblioteques públiques de 
 Catalunya. 
b) És una nova interfície pels usuaris que permet fer cerca i peticions de qualsevol 
 document que estigui a les biblioteques públiques i universitàries de Catalunya.  
c) És el sistema pel que es demanen els préstecs de documents no llibre.  

 
18. L’usuari pot conservar la informació dels documents que ha obtingut en préstec 

si: 
 

a) La demana als treballadors de la biblioteca ja que aquesta informació es pot 
 donar directament des del programa de gestió SIERRA.  
b) Si l’usuari activa l’opció “historial de préstec” al seu espai personal del catàleg 
 col·lectiu. 
c) Atès la llei de protecció de dades és una informació que no es pot recopilar. 

 
19. La tecnologia RFID (sigles de Radio Frequency Identicationy, que significa 

identificador de radiofreqüència), permet transmetre dades sense fils, a través 
d’ones de ràdio, en les biblioteques públiques:  

 
a) L’ús de la RFID està pensada  principalment per automatitzar la gestió del 
 préstec i el control de seguretat.  
b) L’ús de la RFID està pensada per tenir un control a temps real dels documents 
 que estan a prestatgeria i per tant disponibles.  
c) L’ús de la RFID permet fer préstec directament amb l’APP de biblioteques XBM, 
 així ja no es necessari el carnet físic de la biblioteca.  

 



 

 

20. Que és el préstec interbibliotecari 
 

a) Gerència de Serveis de Biblioteques facilita l'accés a la totalitat de la col·lecció 
 de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de 
 Barcelona, utilitzant sistemes de missatgeria que permeten el préstec de 
 documents entre biblioteques. Tots els municipis disposen de servei de préstec 
 interbibliotecari mitjançant el circuit de valises que faciliten l'intercanvi de 
 documents. El cost de cada petició es de 1.50 euros. 
b) Gerència de Serveis de Biblioteques facilita l'accés a la totalitat de la col·lecció 
 de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de 
 Barcelona, utilitzant sistemes de missatgeria que permeten el préstec de 
 documents entre biblioteques. Tots els municipis disposen de servei de 
 préstec interbibliotecari mitjançant el circuit de valises que faciliten 
 l'intercanvi de documents. Des de l’1 de gener del 2021 aquest servei és 
 gratuït.  
c) La Gerència de Serveis de Biblioteques facilita l'accés a la totalitat de la 
 col·lecció de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 
 província de Barcelona, utilitzant sistemes de missatgeria que permeten el 
 préstec de documents entre biblioteques. Les biblioteques de poblacions de 
 més de 50.000  habitants disposen de servei de préstec interbibliotecari 
 mitjançant el circuit de valises que faciliten l'intercanvi de documents. 

 
21. La col·lecció inicial de les biblioteques públiques s’elabora a partir dels principis 

bàsics de: 
 

a) Fons general i fons d’infants, en diferents suports i de diferents temàtiques, 
 adaptades a la realitat local de cada biblioteca. 
b) 80% fons documental en paper i 20% fons audiovisual.  
c) Quantitat total de volums, representació de les diferents temàtiques, 
 representació de diferents suports, presencia de ficció i no-ficció, distribució 
 entre fons general i fons d’infants i la representació de les dues llengües 
 oficials, així com altres llengües representatives. 

 
22. Dins de la formació al llarg de la vida la biblioteca es centre ACTIC. Que acredita 

l’ACTIC? 
 

a) Acredita els coneixements tècnics relacionats amb les xarxes de connexió.  
b) Acredita la competència digital. Coneixements, habilitats i actituds que es 
 posseeixin en l’àmbit de les tecnologies de la informació i comunicació. 
 S’estableixen tres nivells de competència: bàsic, mitjà i avançat. 
c) Acredita les competències a nivell usuari per l’ús del Word, Excel i Power Point. 
 S’estableix un únic nivell, apte o no apte, que dóna un certificat necessari per 
 optar a les places de l’administració pública. 

 
23. El servei d’internet a les biblioteques és: 
 

a) Gratuït i per a tots els públics. 



 

 

b) Un servei de l’àrea d’adults, però no per a infants.  
c) Per a tothom, però de pagament. 

 
24. D’acord amb la Constitució Espanyola de 1978, les diferències entre els Estatuts 

de les diverses Comunitats Autònomes: 
 
a) No podran implicar en cap cas privilegis econòmics o socials. 
b) No són possibles en aplicació del principi d’igualtat. 
c) No podran ser en cap cas relatives a diferències legislatives. 

 
25. El Ple d’un Ajuntament està format per: 

 
a) Tots els partits polítics del municipi. 
b) Tots els regidors + Alcalde/essa. 
c) Els regidors de l’equip de govern, secretari/ària i l’Alcalde/essa. 

 
26. No és un dret de les persones en les seves relacions amb les administracions 

públiques: 
 

a) Comunicar-se amb les administracions públiques a través d'un punt d'accés 
 general electrònic de l'Administració. 
b) Ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i empleats públics, que 
 els han de facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves 
 obligacions. 
c) La seguretat i tractament de les dades que figurin als fitxers, sistemes i 
 aplicacions de les administracions públiques i de les diferents entitats 
 financeres i associatives de caràcter privat. 

 
27. La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal i de garantia dels drets digitals  és aplicable: 
 

a) Al tractament totalment o parcialment automatitzat de dades personals, així 
 comal tractament no automatitzat de dades personals contingudes o 
 destinades a ser incloses en un fitxer. 
b) Als tractaments de dades de persones difuntes, en tot cas. 
c) Als tractaments sotmesos a la normativa sobre protecció de matèries 
 classificades, en tot cas. 

 
28. D’acord amb el capítol I de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal i de garantia dels drets digitals són drets 
de les persones: 

 
a) La transparència i la transferència de dades de la persona afectada. 
b) Formació i la informació de dades personals de totes les persones. 
c) La transparència i informació a l’afectat. 

 



 

 

29. És un dret de les persones en les seves relacions amb les administracions 
públiques: 

 
a) A comunicar-se amb les administracions públiques a través d'un punt d'accés 
 general electrònic de l'Administració. 
b) A utilitzar les llengües oficials en les diferents comunitats autònomes. 
c) A exigir les responsabilitats de les administracions públiques, socials i 
 econòmiques, quan així ho demani l’administrat. 

 
30. Els ciutadans, en les relacions amb les administracions públiques, tenen el dret a: 
 

a) A identificar les autoritats i el personal al servei de les administracions 
 públiques únicament quan sota la seva responsabilitat es tramitin 
 procediments sancionadors. 
b) A conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments 
 en els quals tenen la condició de persones interessades i a obtenir còpies dels 
 documents que contenen. 
c) A obtenir dos còpies segellades dels documents que presentin i a formular 
 al·legacions en la fase del procediment posterior al tràmit d’audiència. 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 
PREGUNTES DE RESERVA: 
 
31. No és un principi rector establert a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya: 
 

a) La protecció de les persones. 
b) La cohesió i benestar socials.  
c) La garantia de la transparència de l'activitat política. 

 
32. La Junta de Govern Local està formada per l’alcalde/sa i.....: 
 

a) Una cinquena part dels/de les regidors/res. 
b) El nombre de regidors/res que l’alcalde lliurement decideixi. 
c) Un nombre de regidors/res que no superi un terç del nombre legal de 
 membres de la Corporació. 

 
33. Dins del número 5 (ciències) de la classificació que s’utilitza a la biblioteca hi 

trobarem documentació sobre: 
 

a) Botànica, biologia, evolució humana, entre altres. 
b) Botànica, biologia, informàtica, entre altres. 
c) Fòssils, geologia, medicina, entre altres. 

 
34. Les Entitats locals tenen: 
 



 

 

a) Llibertat per exercir la seva iniciativa en qualsevol matèria d’interès del 
 municipi. 
b) Llibertat per exercici la seva iniciativa en aquelles matèries només atribuïdes 
 per una llei expressament.  
c) Llibertat per exercici la seva iniciativa en aquelles matèries atribuïdes per una 
 llei, aquelles que no estiguin excloses de la seva competència o atribuïdes a 
 altra autoritat. 

 
35. Els ciutadans en les seves relacions amb l’Administració Pública no tenen dret a: 
 

a) Obtenir còpia del registre de la instància que presentin. 
b) Identificar al funcionari/ària actuant 
c) A obtenir una resposta de l’Administració dins dels 10 dies següents a la 
 petició o consulta efectuada. 

 
 
 
 


