Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme
i Economia Social

CONVOCATÒRIA: REFERÈNCIA: 014 – L’HOSPITALET ECOSISTEMA
INNOVADOR DE SALUT I CULTURA (JGL 23.10.2019)
13 de noviembre de 2019

1. L’estratègia RIS3CAT és:
a. L’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de
Catalunya.
b. L’estratègia regional de la investigació i la ciència de municipis catalans.
c. L’estratègia de recerca i impuls del sistema universitari a Catalunya.
d. L’estratègia regional d’innovació intel·ligent per a l’especialització.
2. L’estratègia RIS3CAT respon l’exigència de la Comissió Europea que...
a. ...tots els municipis de la Unió Europea tinguin la seva estratègia pròpia
d’innovació.
b. ...els estats i les regions de la Unió Europea elaborin les seves pròpies
estratègies RIS3 ajustant-se al seu potencial d’innovació.
c. ...cada estat europeu s’especialitzi en un únic àmbit sectorial involucrant-hi
tots els agents d’innovació.
d. ...tots els agents d’innovació de les regions del sud d’Europa elaborin una
estratègia comuna de recerca i innovació.
3. Quan es parla dels agents de la quàdruple hèlix ens referim a:
a. Nivells local, regional, estatal i europeu.
b. Administració pública, agents de recerca i innovació, empreses i
societat civil.
c. Agents socials, econòmics, tecnològics i polítics.
d. Agrupacions formades per quatre entitats.
4. Els àmbits sectorials d’especialització en què es focalitza l’estratègia
RIS3CAT són:
a. Salut; Cultura; i Educació.
b. Alimentació; Energia i recursos; Sistemes industrials; Indústries
basades en el disseny; Indústries relacionades amb la mobilitat
sostenible; Indústries de la salut; i Indústries culturals i basades en
l’experiència.
c. TIC, Nanotecnologia, Fotònica, Materials avançats, Biotecnologia,
Manufactura avançada.
d. La RIS3CAT no es focalitza en cap àmbit sectorial en concret.
5. Els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial són:
a. Els projectes on s’emmarquen tots els instruments de la RIS3CAT.
b. Un instrument per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en el
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
c. Un instrument de suport a projectes supramunicipals que afavoreixin el pas
a una economia baixa en carboni i contribueixin a conservar i protegir el
medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos
d. Un instrument per activar la RIS3CAT al territori.
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6. Els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial són:
a. Iniciatives impulsades per agents privats innovadors que contribueixen a
afavorir les estratègies de desenvolupament local dels municipis.
b. Iniciatives formades per un partenariat d’un mínim de 6 agents del territori
de diferents països europeus que comparteixen experiències de
competitivitat territorial en un sector específic.
c. Iniciatives impulsades els agents del territori i lideren les entitats
públiques locals que articulen actuacions que contribueixen a la
transformació econòmica del territori i tenen un fort component
d’innovació.
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.
7. Els projectes PECT estan cofinançats pel:
a. Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
b. Fons Social Europeu (FSE)
c. Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (EFSI)
d. Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
8. Quines entitats poden liderar els PECT?
a. Entitats públiques o privades de Catalunya.
b. Entitats privades de Catalunya.
c. Entitats públiques locals de Catalunya (ajuntaments, consells
comarcals i diputacions provincials).
d. Entitats públiques de l’àmbit del coneixement i la recerca (centres i instituts
de recerca, universitats, instituts universitaris).
9. Els PECT han de contribuir, com a mínim, a dues d’aquestes prioritats
transversals del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en la
mesura que sigui possible:
a. Equilibri financer, internacionalització, ocupació i especialització territorial;
b. Equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització
intel·ligent;
c. Equilibri territorial, creixement empresarial, sostenibilitat i especialització
intel·ligent;
d. Equilibri territorial, equitat de gènere, generació d’ocupació i sostenibilitat.
10. Les iniciatives PECT...
a. ...s’emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i han
de tenir un impacte en la competitivitat del territori, com a mínim amb
la implicació d’un àmbit sectorial líder destacat al territori.
b. ...tenen com objectiu identificar i elaborar una estratègia territorial i sectorial
que tingui un impacte a la competitivitat territorial i a, com a mínim, un àmbit
sectorial líder.
c. ...s’emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i han de
tenir un impacte en la competitivitat del territori, com a màxim amb la
implicació tres àmbits sectorials líders destacats al territori.
d. ...tenen com objectiu identificar i elaborar una estratègia territorial i sectorial
que tingui un impacte a la competitivitat territorial i a, com a màxim, tres
àmbits sectorials líders.
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11. Quines d’aquestes iniciatives són, entre d’altres, instruments finançats amb
fons europeus que tenen l’objectiu que la innovació esdevingui un motor de
creixement econòmic i de cohesió social, generador de llocs de treball de
qualitat i benestar:
a. Comunitats RIS3, Antenes tecnològiques, Digital Innovation Hub de
Catalunya, Universitats obertes, PECT
b. Centres RIS3, Antenes tecnològiques, Digital Innovation Hub de Catalunya,
Transferència de Coneixement, PECT
c. Comunitats RIS3, Nuclis Tecnològics, Digital Innovation Hub de
Catalunya, Transferència de Coneixement, PECT
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.
12. Quin eix prioritari del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 han de prioritzar
necessàriament els PECT:
a. Eix prioritari 2. Millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l'accés a aquestes
tecnologies:
b. Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència
dels recursos:
c. Eix prioritari 3. Millorar la competitivitat de les pimes:
d. Eix prioritari 1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i
la innovació
13. Qui és responsable d’iniciar i executar la despesa subvencionable en el marc
del PECT?
a. Només l’entitat representant.
b. L’entitat representant i les entitats sòcies.
c. Només les entitats sòcies no representants.
d. Les entitats sòcies i les entitats participants.
14. Quina ha de ser la despesa subvencionable del pressupost d’un PECT?
a. Entre 1.000.000 i 4.000.000 d’euros
b. Entre 1.000.000 i 5.000.000 d’euros
c. Entre 1.000.000 i 2.500.000 d’euros
d. Entre 1.000.000 i 3.000.000 d’euros
15. Quina és el percentatge màxim que es subvenciona a través de la
convocatòria de PECT del total de la despesa subvencionable del
pressupost?
a. Un 25%
b. Un 50%
c. Un 75%
d. Un 85%
16. Quina és la taxa d’atur registrat a L’Hospitalet de Llobregat a setembre 2019?
a. 12,7%
b. 15,4%
c. 10,1%
d. 8,3%
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17. Quina és la població de L’Hospitalet de Llobregat segons la revisió del padró
municipal de 2018?
a. 261.068 persones
b. 183.987 persones
c. 150.400 persones
d. 176.900 persones
18. Quantes empreses existien a L’Hospitalet de Llobregat el 2n trimestre de
2019 (nombre de comptes de cotització donats d’alta al règim general de la
Seguretat Social i al règim especial de la mineria i el carbó al municipi)
segons dades de la Diputació de Barcelona?
a. 8.953 empreses
b. 10.344 empreses
c. 7.805 empreses
d. 5.798 empreses
19. Segons l’Anuari Estadístic de la Ciutat de L’Hospitalet 2018, com es
distribueix el PIB per grans sectors econòmics de la ciutat?
a. Agricultura 1,30% - Construcció 8,90% - Indústria 45,87%
- Serveis 43,93%
b. Agricultura 0% - Construcció 4,60% - Indústria 7,90%
- Serveis 87,50%
c. Agricultura 0,50% - Construcció 5,90% - Indústria 35,00%
- Serveis 58,60%
d. Agricultura 6,60% - Construcció 12,30% - Indústria 17,87%
- Serveis 63,23%
20. Quins són els barris de L’Hospitalet de Llobregat?
a. Bellvitge, Ca n’Arús, Casc antic, Collblanc, El Gornal, Granvia Sud, La
Florida, La Torrassa, Les Planes, Publilla Cases, Sant Antoni, Sant Josep,
Santa Eulàlia
b. Bellvitge, Can Serra, Casc Antic, Collblanc, Districte econòmic, El Gornal,
La Florida, La Torrassa, Les Planes, Publilla Cases, Sant Antoni, Sant
Josep, Santa Eulàlia
c. Bellvitge, Can Serra, Centre, Collblanc, El Gornal, Granvia, La Florida, La
Torrassa, Les Planes, Publilla Cases, Sant Antoni, Sant Josep, Santa
Eulàlia
d. Bellvitge, Can Serra, Centre, Collblanc, El Gornal, Granvia Sud, La
Florida, La Torrassa, Les Planes, Publilla Cases, Sanfeliu, Sant Josep,
Santa Eulàlia

Preguntes de reserva
A. Quantes sol·licituds poden presentar els ajuntaments i els consells
comarcals per actuar com a entitat representant d’un PECT?
a. Cap.
b. Màxim una.
c. Màxim tres.
d. No hi ha límit.
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B. Quants membres formen part d’un PECT?
a. Un mínim de quatre membres, entre les entitats sòcies i les entitats
participants no beneficiàries, sense incloure l’entitat representant.
b. Un màxim de quatre membres, entre les entitats sòcies i les entitats
participants no beneficiàries, inclosa l’entitat representant.
c. Un mínim de quatre membres, entre les entitats sòcies i l’entitat
representant, sense incloure les entitats participants no beneficiàries.
d. Un mínim de quatre membres, entre les entitats sòcies i les entitats
participants no beneficiàries, inclosa l’entitat representant.
C. Quina és la població mínima que ha de tenir l’àmbit territorial d’actuació d’un
PECT?
a. 100.000 habitants si és dins l’àmbit metropolità de Barcelona o 20.000
habitants si és de fora l’àmbit metropolità de Barcelona, llevat que el
PECT sigui d’àmbit comarcal.
b. 100.000 habitants dins tots els àmbits territorials, llevat que el PECT sigui
d’àmbit comarcal.
c. 200.000 habitants si és dins l’àmbit metropolità de Barcelona i no hi ha
mínim d’habitants si és de fora l’àmbit metropolità de Barcelona, però ha de
ser sempre plurimunicpal.
d. 20.000 habitants si és dins l’àmbit metropolità de Barcelona, i no hi ha
mínim d’habitants si és de fora l’àmbit metropolità de Barcelona.
D. Els PECT contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT i el seu
disseny ha de ser coherent amb...
a. ...mínim dos dels quatre objectius de la RIS3CAT: innovació, recerca,
coneixement i territori.
b. ...un o més dels quatre objectius de la RIS3CAT: innovació, recerca,
coneixement i territori.
c. ...mínim dos dels quatre objectius de la RIS3CAT: àmbits sectorials líders,
activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i entorn
d'innovació.
d. ...un o més dels quatre objectius de la RIS3CAT: àmbits sectorials
líders, activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i
entorn d'innovació.
.
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