
 

Ajuntament de Mataró  
 
 

2 PLACES AUXILIAR TECNIC INSPECTOR/A (EXP 42877) 
 

 

PROVA TIPUS TEST SOBRE EL TEMARI 
 

Divendres 30 d’abril de 2021 

 
 

1. INSTRUCCIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 

- Totes les persones han de disposar d’un full de resposta on només s’identificaran 
amb els números del DOCUMENT D’IDENTITAT SENSE LA LLETRA, no posar 
cap nom ni altre símbol o paraula. 
 

- Les proves s’han de respondre en bolígraf blau o negre, no es pot fer servir llapis 
ni rotuladors.  
 

- No es pot consultar material de suport. 
 

- Les bosses, documentació, etc. han d’estar al terra. 
 

- Els telèfons mòbils, smartphones, smartwatches, tablets, etc. hauran d’estar 
apagats durant la realització de les proves.  
 

- No es podrà començar la prova fins que es doni l’ordre. 
 

- És molt important que estigueu en silenci durant la realització de la prova. 
 

- Davant de qualsevol actitud sospitosa es marcarà la prova i l’òrgan de 
selecció decidirà sobre la continuació de la vostra participació en el procés. 
 

- Un cop finalitzeu la prova el personal de suport recollirà: 
 

o el vostre full de respostes, l’enunciat us el podreu endur. 
 

 
- Correcció de les proves: el resultat del tipus test s’enviaran individualment per 

correu electrònic, el més aviat possible.  També es recomana visitar la pagina 
web de l’Ajuntament,  tot i que se us enviarà un correu electrònic informant-vos 
que ha estat publicat el resultat al web municipal. 
 

- La mascareta ha d’estar en tot moment ben posada 
 
 

 
 



2. EXPLICACIÓ PROVES  
 

 
PROVA TEÒRICA: TEST 
 

o Qüestionari de 40 preguntes, més 4 preguntes de reserva, que es 
recomanen contestar, amb 4 alternatives de resposta. 

 
o Valoració de la prova: 10 punts, essent necessari 5 punts per superar-la. 

 
o Criteri de valoració: 

 La resposta CORRECTA puntua  0’25 
 La resposta INCORRECTA descompta  0’0625 
 La respost en BLANC no descompta. 

 
o Cal respondre a la graella que s’ha lliurat a l’entrada. No es tindrà en 

compte les respostes que no estiguin a la graella de respostes. 
 

o La graella s’ha d’emplenar marcant tal i com indica les instruccions, 
publicades al web municipal, no es poden fer creus, ratlles, rodones o 
qualsevol altre senyal que no sigui la indicada. 

 
o Cal indicar a la graella de respostes el model d’examen  (1 o 2) 

  
 

DURADA DE LA PROVA: Per a la realització de la prova es disposarà de d’1 hora 
atenent al cronòmetre que porti el personal de suport. 

 


