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                  NÚMERO DE LA PROVA: A1 

TEXT ARTICLES CONSTITUCIÓ ESPANYOLA 
 
TÍTOL I. Dels drets i dels deures fonamentals 

 
Article 10 
1. La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la 
personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de la pau social. 
2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de 
conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i els acords internacionals sobre 
aquestes matèries ratificats per Espanya. 
…/… 

Capítol tercer. Dels principis rectors de la política social i econòmica 
…/… 

Article 43 

1. Es reconeix el dret a la protecció de la salut. 
2. Correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i a través 
de les prestacions i dels serveis necessaris. La llei establirà els drets i els deures de tothom en aquest punt. 
3. Els poders públics fomentaran l’educació sanitària, l’educació física i l’esport. Facilitaran també la 
utilització adequada del lleure. 
 
 
TÍTOL III. De les Corts Generals 

Capítol primer. De les Cambres 

 

Article 66 
1. Les Corts Generals representen el poble espanyol i són formades pel Congrés dels Diputats i el Senat. 
2. Les Corts Generals exerceixen la potestat legislativa de l’Estat, n’aproven els Pressuposts, controlen 
l’acció del Govern i tenen les altres competències que els atribueixi la Constitució. 
3. Les Corts Generals són inviolables. 
.../... 
 
Article 69 
1. El Senat és la Cambra de representació territorial. 
2. Els votants de cada província elegiran quatre Senadors per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret 
en els termes que assenyali una llei orgànica. 
3. A les províncies insulars, cada illa o agrupació d’illes, amb Cabildo o Consell Insular, constituirà una 
circumscripció a efecte de l’elecció de Senadors; en correspondran tres a cadascuna de les illes majors -
Gran Canària, Mallorca i Tenerife-, i un a cadascuna de les illes o agrupacions d’illes següents: Eivissa-
Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma. 
4. Les poblacions de Ceuta i Melilla elegiran cadascuna dos Senadors. 
5. Les Comunitats Autònomes designaran a més un Senador i encara un altre per cada milió d’habitants del 
seu territori respectiu. La designació correspondrà a l’Assemblea legislativa o, si no n’hi havia, a l’òrgan 
col·legiat superior de la Comunitat Autònoma, d’acord amb el que estableixin els Estatuts, que asseguraran, 
en qualsevol cas, la representació proporcional adequada. 
6. El Senat és elegit per quatre anys. El mandat dels Senadors acaba quatre anys després de l’elecció o el 
dia de la dissolució de la Cambra. 
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TEXT ARTICLES ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA 

 
Llei orgànica 6/2006 de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (modificada parcialment per les 
sentències del tribunal constitucional 31/2010, 48/2010, 137/2010 i 138/2010. incorpora esmenes per lleis 
de transferències posteriors). (extracte) 
 
TÍTOL I. DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS 

 
Capítol primer. Drets i deures de l'àmbit civil i social 
 
Article 15. DRETS DE LES PERSONES 
1.Els ciutadans de Catalunya són titulars dels drets i els deures reconeguts per les normes a què fa referència 
l'article 4.1.  
2.Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de 
maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat 
i capacitat personal.  
.../... 
 
Article 20. DRET A VIURE AMB DIGNITAT EL PROCÉS DE LA MORT 
1.Totes les persones tenen dret a rebre un tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a 
viure amb dignitat el procés de llur mort. 
2.Totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat d'una manera anticipada per tal de deixar 
constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han 
d'ésser respectades, en els termes que estableixen les lleis, especialment pel personal sanitari quan no 
estiguin en condicions d'expressar personalment llur voluntat. 
…/… 
 
Article  23. DRETS EN L'ÀMBIT DE LA SALUT 
1.Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de 
responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis. 
2. Els usuaris de la sanitat pública tenen dret al respecte de llurs preferències pel que fa a l'elecció de metge 
o metgessa i de centre sanitari, en els termes i les condicions que estableixen les lleis. 
3. Totes les persones, amb relació als serveis sanitaris públics i privats, tenen dret a ésser informades sobre 
els serveis a què poden accedir i els requisits necessaris per a usar-los; sobre els tractaments mèdics i llurs 
riscs, abans que els siguin aplicats; a donar el consentiment per a qualsevol intervenció; a accedir a la 
història clínica pròpia, i a la confidencialitat de les dades relatives a la salut pròpia, en els termes que 
estableixen les lleis. 
 
TÍTOL II. DE LES INSTITUCIONS 

 
Capítol primer. El Parlament 
 
Article 55. DISPOSICIONS GENERALS 
1. El Parlament representa el poble de Catalunya. 
2. El Parlament exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i 
impulsa l'acció política i de govern. És la seu on s'expressa preferentment el pluralisme i es fa públic el 
debat polític. 
3. El Parlament és inviolable. 

 
  

https://web.gencat.cat/ca/generalitat/estatut/estatut2006/titol_1/#bloc1
https://web.gencat.cat/ca/generalitat/estatut/estatut2006/titol_2/#bloc1
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PREGUNTES DE CONEIXEMENTS GENERALS  
 

Per respondre les següents tres preguntes podeu de consultar el full amb el TEXT DELS ARTICLES 
CONSTITUCIÓ ESPANYOLA 

 
1) Què és un dret fonamental, segons el text de la Constitució Espanyola? 

A. Aquells que es consideren inherents a la persona pel simple fet de ser-ho i que no es troben limitats en 
el seu exercici. 
B. Aquells que recull de forma expressa la Constitució, que obliguen a tots els poders públics, i que es 
troben constitucionalment limitats pel respecte a la llei i pels drets dels altres. 
C. Aquells que es troben inclosos en la Declaració Universal de Drets Humans.  
RESPOSTA B 
 

2) Les Corts Generals...   

A. Les dues afirmacions següents són correctes. 
B. … són juntament amb el Poder Executiu (el Govern) i el Poder Judicial, els tres poders de l’Estat que 
emanen del poble espanyol, en qui resideix la sobirania nacional  
C. …. són inviolables, representen el poble espanyol,  són formades pel Congrés dels Diputats i el Senat i 
exerceixen la potestat legislativa de l’Estat, n’aproven els Pressupostos i controlen l’acció del Govern, 
entre d’altres competències.   
RESPOSTA A 
 
3) Quan l’article 43 de la Constitució Espanyola parla de “Correspon als poders públics organitzar i tutelar 
la salut pública a través de mesures preventives i a través de les prestacions i dels serveis necessaris...” a 
què es refereix? 
A. Als serveis sanitaris de propietat i gestió pública 
B. Als serveis sanitaris de la Seguretat Social 
C. Als serveis sanitaris integrats en el Sistema Nacional de Salut 
RESPOSTA C 
 

Per respondre les següents quatre  preguntes podeu consultar el full amb el TEXT DELS ARTICLES ESTATUT 
D’ATONOMIA DE CATALUNYA (EAC) 

 

4) Dels drets de les persones, els ciutadans de Catalunya...  

A. … tenen dret a viure amb dignitat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de tota mena de 
discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal.  
B. … tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de 
tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal.  
C. … tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de 
tota mena de discriminació, excepte el dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat 
personal.  
RESPOSTA B 
 

5) El dret a viure amb dignitat el procés de la mort, les voluntats anticipades han de ser respectades...  

A. …especialment pel personal sanitari quan no estiguin en condicions d'expressar personalment llur 
voluntat 
B. …pels familiars, jurístes i especialment facultatius quan no estiguin en condicions d’expressar el pacient 
la seva voluntat. 
C. Als serveis sanitaris i socials integrats en el Sistema Nacional de Salut 
RESPOSTA A 
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6) Quan l’article 23 de l’EAC parla de “... serveis sanitaris de responsabilitat pública...” a què es refereix? 

A. Als serveis sanitaris de propietat i gestió pública. 
B. Als serveis sanitaris nacionals de la Seguretat Social. 
C. Als serveis sanitaris integrats en el Sistema Nacional de Salut. 
RESPOSTA C 
 

7) El Parlament... 

A. És inviolable, representa al poble de Catalunya, i exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos 
de la Generalitat i controla i impulsa l’acció política i de govern. 
B. Representa al Govern de Catalunya com a màxima expressió del poder executiu. 
C. És, juntament amb el Senat, la cambra de representació parlamentària pròpia de Catalunya. 
RESPOSTA A 
 
 

 
_____________FINS AQUÍ LES PREGUNTES AMB SUPORT DE TEXT________ 

 
 
 
8) El “Instituto Nacional de Previsión” va ser la primera institució oficial encarregada de la seguretat social 
i l’assistència sanitària a Espanya. A quin any va ser creat? 
A. Va ser creat pel cos normatiu de les “siete partidas“ a l’època d’ Alfons X el Sabio, a principis del segle 

XX.  
B. A l’any 1942, finalitzada la Guerra civil espanyola i per a la recuperació en el període de la postguerra. 
C. A l’any 1908, durant el regnat d’Alfons XIII.  
RESPOSTA C 

 
9) Abans de l’entrada en vigor del “Seguro Obligatorio de Enfermedad”, durant la primera meitat del 
segle XX,  quins eren els aspectes generals del model sanitari espanyol? 
A. Un model sanitari de prestació sanitària pública, gratuït i universal per a tota la ciutadania espanyola. 
B. Un model sanitari de pagament dels empresaris, amb mutualitats laborals privades. 
C. Un model sanitari basat principalment en la beneficència, que portaven a terme  els ajuntaments, 

diputacions, ordres religioses,... 
RESPOSTA C 
 
10) Continua la frase marcant l’opció correcta: El “Real Decreto-Ley, de 21 de agosto de 1923”, recull... 
A. Mesures relacionades amb la protecció de la maternitat de la dona treballadora. 
B. La creació del “Instituto Nacional de la Seguridad Social” i del “Instituto Social de la Marina”. 
C. L’entrada en vigor del Seguro Obligatorio de Enfermedad. 
RESPOSTA A 

 
11) Què és el SISCAT? 
A. El Sistema Sanitari que integra els proveïdors de l’Estat Espanyol i Català. 
B. L’agrupació de tots els proveïdors del Sistema Integral Sanitari de Catalunya. 
C. L’agrupació dels proveïdors privats del Sistema Integral Sanitari de Catalunya. 
RESPOSTA B 
 
12) Pregunta anul·lada 
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13) Continua la frase marcant l’opció correcta: La Llei General de Sanitat de l’any 1986, Llei 14/1986, de 
25 d’ abril, estableix...: 
A. Un únic Sistema Nacional de Salut.  
B. Un Sistema Nacional de Salut diferent per cada una de les Comunitats Autònomes que tenen les 

transferències de salut al territori espanyol. 
C. Un Sistema Nacional de Salut comú per la península i un altre per les ciutats autònomes de Ceuta i 

Melilla. 
RESPOSTA A 
 
14) Quins d’aquests principis a nivell individual consagra la Llei General de Sanitat de l’any 1986, Llei 
14/1986, de 25 d’ abril: 
A. La lliure elecció de metge entre Comunitats Autònomes.  
B. L’equitat com a principi bàsic del Sistema Nacional de Salut. 
C. La llibertat de ser atès a centres privats a càrrec del Sistema Nacional de Salut. 
RESPOSTA B 
 
15) Continua la frase marcant l’opció correcta: La Constitució Espanyola de l’any 1978, reconeix en el seu 
article 43...: 
A. Que els poders públics i privats són els encarregats de tutelar i organitzar la sanitat pública i privada. 
B. Que els poders públics organitzaran i tutelaran la salut pública. 
C. Una sanitat pública i privada de qualitat i universal per a totes les persones. 
RESPOSTA B 
 
16) Continua la frase marcant l’opció correcta: A Espanya la competència sanitària, d’acord amb el 
contingut de descentralització promulgat per la Constitució Espanyola, està transferida a...: 
A. Totes les comunitats autònomes, i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. 
B. En la pràctica, les comunitats autònomes del País Vasc, Galícia, Castilla-La Mancha Catalunya i Andalusia. 
C. Totes les comunitats autònomes. 
RESPOSTA C 
 
17) Quina entitat va agrupar els hospitals de la Seguretat Social que es van transferir a Catalunya a l’any 
1981? 
A. L’Institut Català de la Salut (ICS).  
B. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). 
C. La Conselleria de Sanitat i el departament de Salut Pública de Catalunya. 
RESPOSTA A 
 
18) Quin dels següents Hospitals no va ser traspassat, a la Comunitat Autònoma de Catalunya, en el 
moment de traspàs de competències sanitàries a principis dels anys 80 del passat segle XX? 
A. La Vall d’Hebron de Barcelona. 
B. El Consorci Sanitari de Terrassa. 
C. L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. 
RESPOSTA B 
 
19) Què és el Servei Català de la Salut  (CatSalut)?  
A. És l’Institut Català de la Salut, també conegut com ICS. 
B. Agrupa l’ensenyament sanitari especialitzat i presta el servei de salut a la població de Catalunya. 
C. És l’asseguradora sanitària pública de Catalunya. 
RESPOSTA C 
 
20) A quin any va néixer el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)? 
A. A l’any 2000.  
B. A l’any 1981, amb la transferència de la sanitat a Catalunya. 
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C. A l’any 1986, amb la Llei General de Sanitat. 
RESPOSTA A 
 
21) Per què hi havia tan pocs hospitals de titularitat pública a l’any 1981, a Catalunya, en el moment del 
traspàs de competències? 
A. Per l’existència d’un gran nombre d’hospitals privats arran de tot el territori. 
B. Per la forta tradició de beneficència que existia al territori. 
C. Per la tradició mutualista de Catalunya, amb titularitat privada dels hospitals gestionats pels 

Ajuntaments. 
RESPOSTA B 
 
22) Continua la frase marcant l’opció correcta: La Llei 14/1986, de 25 de abril, General de la Seguretat 
Social... 
A. Determina que les Comunitats Autònomes gestionaran els serveis de salut, integrats o no en el Sistema 

Nacional de Salut. 
B. Determina que algunes Comunitats Autònomes, crearan els seus propis Serveis de Salut sense que 

aquests estiguin integrats en el Sistema Nacional de Salut. 
C. Determina que les Comunitats Autònomes crearan els seus serveis de salut, integrats en el Sistema 

Nacional de Salut. 
RESPOSTA C 
 
23) L’Institut Català de la Salut (ICS) i el Servei Català de la Salut (CatSalut) són la mateixa entitat? 
A. Sí, són la mateixa entitat, però són dos formes distintes d’anomenar-les.  
B. No, són entitats diferents. 
C. Sí, el CatSalut és el mateix que l’ICS, però tenen funcions diferenciades. 
RESPOSTA B 

 
24) Continua la frase marcant l’opció correcta: Els consorcis sanitaris catalans són... 
A. Entitats publiques adscrites a la Generalitat de Catalunya. 
B. Entitats públiques i privades inscrites en patronals sanitaris. 
C. Entitats públiques i/o privades adscrites als ens locals de Catalunya, a la Generalitat de  Catalunya i a 

l’Estat Central. 
RESPOSTA A 
 
25) Que és un consorci sanitari català? 
A. Una entitat mixta en que poden participar entitats públiques amb interessos comuns i també entitats 
privades amb ànim de lucre. 
B. Una entitat pública en que han de participar entitats públiques i on també poden participar entitats 
privades però sense ànim de lucre amb interessos comuns. 
C. Una entitat privada que poden participar entitats públiques amb interessos comuns de lucre. 
RESPOSTA B 
 
26) Quina entitat seria un consorci sanitari català? 
A. Una entitat privada. 
B. Una entitat pública adscrita a l’Ajuntament. 
C. Una entitat pública adscrita a la Generalitat de Catalunya. 
RESPOSTA C 
 
27) Quins són els principals objectius de la SISCAT? 
A. Optimitzar infraestructures, consolidar estratègies amb proveïdors i afavorir la integració assistencial. 
B. Donar assistència sanitària i promocionar la salut a tota la població com asseguradora catalana a partir 
de la LOSC (Llei d’ordenació sanitària catalana de l’any 1990). 
C. Potenciar i fomentar l’agrupació dels proveïdors públics del Sistema Social de Catalunya. 
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RESPOSTA A 
 
28) Els centres d’internament de Salut Mental, formen part de la SISCAT? 
A. No. 
B. No, només formen part els centres hospitalaris. 
C. Si. 
RESPOSTA C 
 
29) Quines  de les següents funcions, li corresponen  al Departament de Salut de la Generalitat, en matèria 
de sanitat i salut pública: 
A. Competència compartida amb el Ministerio de Sanidad, Consumo i Igualdad, en l’organització i 

funcionament intern. 
B. Competència en matèria d’organització i funcionament intern. L’avaluació, la inspecció i el control de 

centres correspon al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. 
C. Competència exclusiva sobre l'organització, el funcionament intern, l'avaluació, la inspecció i el control 

de centres, serveis i establiments sanitaris. 
RESPOSTA C 
 
30) Qui exerceix la màxima potestat executiva, al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i a la resta 
d’entitats vinculades, a través de la seva estructura directiva i organitzativa? 
A. La Direcció d’Economia i Finances del Parc Taulí. 
B. La Direcció General. 
C. El Comitè de Direcció del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. 
RESPOSTA B 
 
31) Quina de les següents entitats no va ser entitat fundadora, del Consorci Hospitalari del Parc Taulí? 
A. La Generalitat de Catalunya. 
B. La Caixa d’Estalvis de Sabadell.  
C. El Banc de Sabadell. 
RESPOSTA C 
 
32) Quines entitats formen part, en l’actualitat, com a membres del Consell de Govern del Consorci 
Corporació Sanitària Parc Taulí?  
A. La Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
B. La Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat de Barcelona (UB) i el Banc de 

Sabadell. 
C. La Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el 

Banc de Sabadell. 
RESPOSTA A 
 
33) El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, és una entitat proveïdora d’atenció primària del Servei 
Català de la Salut  (CatSalut)?  
A. Sí, però només per algunes especialitats mèdiques. 
B. Sí. 
C. No, només és l’Institut Català de la Salut (ICS) l’entitat proveïdora d’atenció hospitalària i primària a 

Catalunya. 
RESPOSTA B 
 
34) A continuació trobaràs redactada la visió del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí,  però està 
inacabada. Escull l’opció correcta que encaixaria en l’espai en blanc del paràgraf: 

“Ser una entitat d’excel·lència, líder, reconeguda per ____________ i pels seus_________, pel seu 
model assistencial, organitzatiu, ___________ i de _____________ i que dona resposta als seus 
compromisos socials”. 



 

Número de prova: A1                                                                                                                                       8 
 

A. la població de referència / líders / exemplar / salut. 
B. la societat / professionals / docent / recerca. 
C. la recerca / professionals / social / consens. 
RESPOSTA B 
 
35) Continua la frase marcant l’opció correcta: El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí te l’adscripció 
de la Unitat docent de la Facultat de ...  
A. Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té la consideració d’Hospital Universitari. 
B. Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) i té la consideració d’Hospital Universitari. 
C. Medicina, Infermeria i Farmàcia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té la consideració 

d’Hospital Universitari. 
RESPOSTA A 
 
36) El codi d’integritat i bones pràctiques del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i les seves entitats 
vinculades entre altres conductes, el professional del Parc Taulí, garantirà l’atenció al ciutadà…: 
A. ...en la llengua materna del professional, tant català o castellà per a garantir la comprensió i transmissió 

de la informació.  
B. ... en la llengua oficial, principalment, català.  
C. ... en la llengua que ho sol·liciti sempre que sigui català o castellà. 
RESPOSTA C 
 
37) Marca l’opció correcta: El codi d’integritat i bones pràctiques del Consorci Corporació Sanitària Parc 
Taulí recull 23 principis d’actuació bàsics i es poden agrupar en…: 
A. Principis d’eficàcia, principis d’imparcialitat i principis de respecte al medi ambient. 
B. Actitud personal, actitud institucional i responsabilitat.  
C. Actitud personal, actitud respecte als altres i responsabilitat social corporativa. 
RESPOSTA B 
 
38) Marca l’opció correcta: En referència al codi d’integritat i bones pràctiques del Consorci Corporació 
Sanitària Parc Taulí. 
A. L’incompliment i/o transgressió dels principis recollits en el Codi, donarà lloc a l’acomiadament directe 
de la persona transgressora. 
B. L’incompliment i/o transgressió dels principis recollits en el Codi, suposa l’aplicació de mesures 
disciplinàries.  
C. L’incompliment i/o transgressió dels principis recollits en el Codi, al no ser vinculant, suposa l’aplicació 
de mesures informatives donat que es tracta de recomanacions de bona conducta. 
RESPOSTA B 
 
39) Continua la frase marcant l’opció correcta: Els principis d’atenció centrada en el pacient del Consorci 
Corporació Sanitària Parc Taulí, recull...: 
A. Es un conjunt de conductes de comportament envers l’atenció clínica d’infermeria. 
B. Uns principis generals i la promoció d’unes bones pràctiques. 
C. Exclusivament el règim disciplinari d’aplicació directe a tots els i les professionals del Parc Taulí. 
RESPOSTA B 
 
40) Quins són els objectius del document dels principis d’atenció centrada en el pacient del Consorci 
Corporació Sanitària Parc Taulí? 
A. Concretar el compromís amb els professionals i la ciutadania del tipus d’atenció que la CSPT vol oferir. 
B. Concretar el compromís amb els pacients del tipus d’atenció que la CSPT vol oferir. 
C. Concretar el compromís amb la societat del tipus d’atenció que la CSPT vol oferir. 
RESPOSTA A 
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41) Indica quin dels següents principis NO està recollit en els principis d’atenció centrada en el pacient 
del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí? 
A. Fem un ús racional dels medicaments. 
B. Tinguem cura de la informació. 
C. Tinguem cura de la imatge personal. 
RESPOSTA A 
 
42) Quina es l’opció correcta: “Atenció centrada en les persones, compromís amb la societat i la seva 
diversitat, treball en equip, innovació, eficiència i qualitat” 
A. Son part de la visió. 
B. Son part de la missió. 
C. Son part dels valors. 
RESPOSTA C 
 
43) Qui nomena als membres del Consell d’Administració de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis? 
A. Són nomenats pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. 
B. Són nomenats per l’Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Generalitat de 

Catalunya. 
C. La Generalitat de Catalunya (Departament d’Afers Socials i Família) i l’Ajuntament de Sabadell. 
RESPOSTA A 
 
44) Quin és el màxim òrgan de Govern de la Fundació Parc Taulí ? 
A. El Consell d’Administració de la Fundació Parc Taulí. 
B. El Comitè de Direcció de la Fundació Parc Taulí. 
C. El Patronat de la Fundació Parc Taulí. 
RESPOSTA C 
 
45) Continua la frase marcant l’opció correcta: El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí és el centre 
sanitari de referència de 9 municipis del: 
A. Vallès Occidental Nord-Est. 
B. Vallès Occidental Est. 
C. Vallès Occidental Central-Oest. 
RESPOSTA B 

 
46) Quin és el màxim òrgan de govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí? 
A. La Direcció General. 
B. El Consell de Govern. 
C. El Comitè de Direcció del CCSPT. 
RESPOSTA B 
 
47) Indica quina de les següents afirmacions NO ve recollida en la Política mediambiental del Consorci 
Corporació Sanitària Parc Taulí? 
A. Minimitzar la generació de residus, tot potenciant el reciclatge o la reutilització dels mateixos. 
B. Programes de gestió ambiental, fixant objectius i fites ambientals. 
C. Utilització dels mitjans de transport públic per arribar al Parc Taulí. 
RESPOSTA C 
 
48) La Política mediambiental del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (marca l’opció correcta): 
A. Està recollida dins de la responsabilitat social corporativa. 
B. És la única acció dins del marc de la responsabilitat social laboral de la CCSPT. 
C. No és una acció que desenvolupa la CCSPT. 
RESPOSTA A 
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49) Continua la frase marcant l’opció correcta: Sant Quirze del Vallès forma part... 

A. De l’àrea d’atenció sociosanitària i d’atenció a la dependència del Parc Taulí. 

B. De l’àrea d'atenció de patologia complexa, pediatria i salut mental del Parc Taulí. 

C. De totes les àrees d’atenció d’especialitats mèdiques del Parc Taulí. 

RESPOSTA A 

 
50) Què és un Pla d’igualtat? 
A. Un declaració de bones intencions, que signa l’empresa en matèria d’igualtat. 
B. Un conjunt d’accions per assolir la paritat de dones i homes a les empreses, amb plantilles 

masculinitzades. 
C. És  un conjunt d’accions adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per 

assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa. 
RESPOSTA C 
 
51) Què s’inclou dins del l’article 46.2 de la Llei orgànica, 3/2007, modificat pel Reial Decret-llei 6/2019, 
d’1 de març, per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i 
l’ocupació? 
A. L’obligatorietat del registre salarial i la corresponent auditoria salarial. 
B. Els principis d’igualtat recollits a l’article 14 de la Constitució Espanyola i desenvolupats per la Llei 

orgànica 3/2007. 
C. Les matèries mínimes que ha de contenir la diagnosi negociada amb la representació social, dels plans 

d’igualtat. 
RESPOSTA C 
 
52) Dins de la Responsabilitat Social Corporativa, el programa d’acció social de pediatria com a projectes 
actius actuals hi ha, entre altres: 
A. Accions formatives, col·laboracions assistencials, accions solidàries i activitats lúdiques i educatives. 
B. Accions principalment festives, educatives i esportives amb finalitat recaptatòria solidària. 
C. Accions de foment de la Responsabilitat Social Corporativa a xarxes socials i a mitjans de comunicació. 
RESPOSTA A 
 
53) Quina de les següents actuacions NO forma part de les principals línies d’actuació del Programa 
d’acció social de Pediatria? 
A. Promoció de l’alletament matern. 
B. Millores dels espais d’atenció a la població pediàtrica. 
C. Acompanyament i suport davant de malalties greus. 
RESPOSTA A 
 
54) Quina es la definició correcte de responsabilitat social corporativa: 
A. És la voluntat de les organitzacions d’incorporar consideracions de caràcter de salut i econòmic en la  
presa de decisions i retre comptes pels impactes de les seves decisions i activitats tant en la societat com 
en el medi ambient. 
B. És la voluntat de les organitzacions d’incorporar consideracions de caràcter econòmic en la presa de 
decisions i retre comptes pels impactes de les seves decisions i activitats tant en la societat com en el medi 
ambient. 
C. És la voluntat de les organitzacions d’incorporar consideracions socials i ambientals en la seva presa de 
decisions i retre comptes pels impactes de les seves decisions i activitats tant en la societat com en el medi 
ambient. 
RESPOSTA C 
 
55) Quines són les accions de responsabilitat social corporativa que desenvolupa el CCSPT: 
A. Té un pla d’igualtat, política mediambiental, econòmica i programa d’acció social de pediatria. 
B. Té un pla d’igualtat, voluntariat, política mediambiental i programa d’acció social de pediatria. 
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C. Té un programa d’acció social de pediatria, responsabilitat individual, política mediambiental, pla 
d’igualtat i d’economia circular. 
RESPOSTA B 
 
56) Qui està obligat a mantenir el deure de secret, en els centres sanitaris? 
A. Els i les professionals que realitzen tasques assistencials, especialment els facultatius i infermeria al tenir 

accés directe a la informació del pacient i tractar-se de dades relatives a la condició de salut de les 
persones. 

B. Principalment, el personal mèdic i l’equip d’infermeria del centre sanitari.  
C. Tot el personal dels centres sanitaris. Inclosos aquells que, sense participar directament en l’atenció del 

malalt, desenvolupin una tasca necessària per al correcte funcionament del centre. 
RESPOSTA C 
 
57) Què són les dades personals? 
A. Qualsevol informació que permet identificar a una persona jurídica. 
B. Qualsevol informació que permet identificar a una persona física. 
C. Qualsevol informació que permet identificar a una persona física o jurídica, sense distinció. 
RESPOSTA  B 
 
58) Quina de les següents dades, està considerada dada sensible o especialment protegida? 
A. DNI o NIE. 
B. Número de compte bancari. 
C. Afiliació sindical. 
RESPOSTA C 
 
59) Continua la frase marcant l’opció correcta: Les dades mèdiques o relatives a la salut d’una persona 
són... 
A. Dades sensibles amb un nivell de protecció alt. 
B. Dades semiprivades amb un nivell de protecció mitjà. 
C. Dades públiques amb un nivell de protecció baix-mitjà. 
RESPOSTA A 
 
60) El tractament més important de dades personals que realitza el Consorci Corporació Sanitària Parc 
Taulí és: 
A. Dades personals dels seus treballadors i familiars. 
B. Dades personals dels seus treballadors. 
C. Dades personals relatives a la salut dels seus usuaris. 
RESPOSTA C 
 
61) Indica l’opció correcta sobre la següent afirmació: Deixa de pertànyer a la intimitat d’una persona la 
publicació que fa del seu ingrés hospitalari a les xarxes socials. 
A. Si, perquè ella decideix fer-ho públic mitjançant les xarxes socials a l’abast de tothom. 
B. No, continua formant part de la seva intimitat encara que ella ho faci públic. 
C. No, si es el seu cercle més íntim i així ho manifesta. 
RESPOSTA A 
 
62) El consentiment que es reculli per al tractament de dades de salut ha de ser: 
A. Tàcit. Es fa de facto per la pròpia acció de l’atenció sanitària. 
B. Inequívoc i verificable, haurà de ser prestat mitjançant manifestació de la persona interessada. 
C. No, es requereix, del contrari no es podria atendre a les persones. 
RESPOSTA B 
 
63) El termes de confidencialitat la relació sanitària és: 
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A. Una relació oberta i pública. 
B. Una relació de confiança. 
C. Una relació amb afectació a ambdues parts. 
RESPOSTA B 
 
64) Continua la frase marcant l’opció correcta: Una de les principals funcions del/de la delegat/da de 
protecció de dades és... 
A. La potestat sancionadora de les vulneracions de protecció de dades de l’entitat. 
B. Informar i assessorar a l’entitat en matèria de protecció de dades. 
C. Informar i assessorar a l’entitat en matèria de protecció de dades i potestat sancionadora.  
RESPOSTA B 
 
65) En matèria de prevenció de riscos laborals, és obligatori constituir un Comitè de Seguretat i Salut en 
un consorci hospitalari? 
A. Sí, és una obligació legal per empreses de 50 o més treballadors/es. 
B. No, només té caràcter d’opcional per les empreses publiques. 
C. Sí, és obligatori per totes les empreses de 25 treballadors/es. 
RESPOSTA A 
 
66) Quins són els riscos laborals  més rellevants en els centres hospitalaris? 
A. El risc nuclear per l’urani (Medicina Nuclear), el risc químic, el risc ergonòmic i el risc psicosocial. 
B. El risc biològic de salut i els seguretat relacionats amb els mediambientals com empresa sanitària.  
C. El risc per radiacions ionitzants, el risc químic, el risc biològic, el risc ergonòmic i el risc psicosocial. 
RESPOSTA C 
 
67) Quina és la definició de prevenció, recollida l’article 4 de la LIei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals? 
A. La prevenció és el conjunt d’activitats o mesures, adoptades o previstes en totes les fases de l’activitat 

de l’empresa, amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball. 
B. La prevenció és l'aplicació de noves tecnologies per adaptar-se als canvis que es produeixen en una 

empresa. 
C. La prevenció són perills incerts, als quals la persona treballadora està exposada a causa de situacions o 

fenòmens físics extrems. 
RESPOSTA A 

 
68) En matèria de prevenció de riscos laborals, què són els E.P.I.? 
A. Són els estudis preventius d’investigació d’una empresa, per millorar les condicions de treball i 

seguretat. 
B. Són aquells equips, destinats a ser portats o subjectats per la persona treballadora, que tenen com a 

principal funció la de protegir la persona d’un o de diversos riscos presents en el seu lloc de treball. 
C. Són el conjunt d'equips, màquines i accessoris que són utilitzats pel treballador per facilitar-li la feina. 
RESPOSTA B 
 
69) Amb què és finançava el “Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE)” que va néixer durant l’època 
franquista? 
A. Amb impostos i les quotes de les empreses. 
B. Amb les aportacions de les Mútues d’accident, exclusivament. 
C. Amb les quotes de les empreses i les persones treballadores. 
RESPOSTA C 
 
70) En matèria de prevenció, què pretén la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals? 
A. Promoure la seguretat i la salut dels i les professionals. 
B. Augmentar la seguretat en l’atenció centrada al pacient. 
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C. Promoure la seguretat, identificació dels accidents de treball i promoció de la formació de les persones 
treballadores. 

RESPOSTA A 
 
71) Continua la frase marcant l’opció correcta: El Sistema Nacional de Salut.... 
A. Assegura la prestació pública i privada de la sanitat. 
B. Assegura una prestació mínima pública, en l’atenció urgent i per a les malalties més greus. 
C. Assegura la prestació pública, universal i amb equitat dels serveis sanitaris. 
RESPOSTA C 
 
72) A quin any es va crear l’Institut Català de la Salut i quines eren les seves funcions inicials? 
A. A l’any 1986. Amb funció de prestació de serveis sanitaris públics. 
B. A l’any 1983. Amb funció de prestació de serveis sanitaris públics i contractació de serveis amb altres 

Hospitals/Centres. 
C. A l’any 1984. Amb funció de prestació de serveis privats. 
RESPOSTA B 
 
73) Es mantenen totes les entitats fundacionals del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí en 
l’actualitat? 
A. Sí. Es mantenen les 6 entitats fundacions inicials. 
B. No. Només queden 3 entitats fundacionals. 
C. Sí. Es mantenen 2 entitats fundacionals inicials i s’han afegit 4 entitats més. 
RESPOSTA B 
 
74) Qui ha de prestar els serveis sanitaris a Catalunya? 
A. El Servei Català de la Salut (CatSalut). 
B. La Generalitat de Catalunya. 
C. L’Estat, la Generalitat i els Ajuntaments a parts iguals. 
RESPOSTA B 
 
75) Actualment l’Institut Català de la Salut (ICS) quina funció té? 
A. Funció d’asseguradora pública i prestació de serveis sanitaris públics. 
B. Funció de prestació de serveis sanitaris públics i privats. 
C. Funció de prestació de serveis sanitaris públics. 
RESPOSTA C 
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PREGUNTES DE RESERVA 
 
76. A quin any es va aprovar el “Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE)”? 
A. A l’any 1942. 
B. A l’any 1978 amb l’entrada en vigor de la Constitució Espanyola. 
C. A l’any 1965. 
RESPOSTA A 
 
77. Qui és, actualment, la persona delegada de protecció de dades del Consorci Corporació Sanitària Parc 
Taulí? 
A. El Sr. Paula Robles López. 
B. El Sr. Joan Martí López. 
C. El Sr. Pablo Hernando Robles. 
RESPOSTA C 
 
78. A què dóna resposta la Política mediambiental del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí? 
A. A cap norma, es tracta només d’uns principis de bones pràctiques. 
B. Només a les obligacions legals preceptives. 
C. A les obligacions legals i altres compromisos subscrits de forma voluntària per la Institució. 
RESPOSTA C 
 
79. Qui és l’asseguradora sanitària pública de Catalunya a partir de la Llei d’Ordenació Sanitària de 
Catalunya de l’any 1990 (Llei 15/1990, de 9 de  juliol)?  
A. El Servei Català de la Salut (CatSalut).   
B. L’Institut Català de la Salut (ICS).  
C. L’Institut Català de serveis sanitaris, socials i atenció a la dependència (ICSSA). 
RESPOSTA A 
 
80. A quin any es va crear el Consorci Hospitalari del Parc Taulí? 
A. Es va crear a l’any 1986. 
B. Es va crear a l'any 1989. 
C. Es va crear a l’any 1984. 
RESPOSTA A 
 
 
 
 
 


