Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme
i Economia Social

CONVOCATÒRIA: REFERÈNCIA: 001 - AODL (JGL 23.10.2019)
13 de noviembre de 2019
1. El desenvolupament local es un procés amb tres grans objectius. Senyala el
que no correspon:
a. Millorar la qualitat de vida i el benestar social de les poblacions locals
b. Crear ocupació digna
c. Fomentar i diversificar l’activitat econòmica
d. Millorar les xarxes de transport
2. La planificació estratègica aplicada al territori estableix diferents aspectes.
Senyala el que no correspon:
a. Els objectius a llarg termini
b. Les actuacions que permetran assolir el objectius
c. La prospectiva del comportament probable de l’entorn
d. El pla de riscos laborals
3. Quina definició correspon als Agents d’ocupació i desenvolupament local
(AODL): PREGUNTA ANUL·LADA; SUBSTITUÏDA PER LA PREGUNTA DE
RESERVA A)
a. Són tècnics que treballen en projectes de desenvolupament local impulsats
tant des de l’iniciativa pública com de la privada
b. Són tècnics que treballen en projectes de desenvolupament local impulsats
tant des de l’iniciativa pública com de la privada
c. Són programes de desenvolupament local
d. Són recursos tècnics i econòmics destinats a projectes de
desenvolupament local
4. L’ordre TSF/134/2019, de 10 de juliol:
a. Aprova les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades
al Programa de Suport al Desenvolupament Local
b. Modifica les bases aprovades per una Ordre anterior
c. Obre la convocatòria per a l’exercici 2018
d. Cap de les anteriors
5. Són despeses subvencionables dels programes AODL:
a. Les dietes i desplaçament dels/de les agents AODL
b. Els costos salarials totals anuals derivats de la contractació, excepte la
cotització empresarial a la Seguretat Social
c. Els costos salarials totals anuals derivats de la contractació, inclosa la
cotització empresarial a la Seguretat Social
d. Cap de les anteriors

6. La quantia de la subvenció per a la convocatòria 2019 és:
a. El 80% dels costos salarials totals
b. El 100% dels costos salarials totals
c. Un mòdul econòmic anual de 32.000,00 €
d. Un mòdul econòmic anual de 36.000,00 €
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7. Les accions del Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local es
consideren iniciades:
a. Amb l’acreditació del manteniment de la relació laboral en el cas de
les pròrrogues o amb la contractació laboral del nou personal
b. Amb una declaració responsable de l’entitat beneficiària
c. Amb l’acord de l’òrgan que resulti competent per fer efectiva la contractació
d. Cap de les anteriors
8. Quin òrgan o òrgans del SOC intervenen en el Programa d’Agents
d’Ocupació i Desenvolupament Local?:
a. Tots els que segueixin
b. Servei de Desenvolupament Econòmic Local
c. Servei de Verificació de Programes d’Informació
d. Servei de Control i Justificació Econòmica
9. La població de la ciutat de l’Hospitalet a 31 de desembre de 2018, segons
consta al portal de dades estadístiques, és:
a. De més de 260.000 habitants
b. Entre 255.000 i 260.000 habitants
c. Entre 250.000 i 255.000 habitants
d. Menor de 250.000 habitants
10. Segons l’article 3 de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març el principi
d'igualtat de tracte entre dones i homes suposa:
a. L'absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i,
especialment, les derivades de la maternitat, l'assumpció
d'obligacions familiars i l'estat civil.
b. La presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un
àmbit o una activitat per a l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de
polítiques, tenint en compte la manera en que les diverses actuacions,
situacions i necessitats afecten les dones.
c. La situació que garanteix la presencia de les dones en una proporció
adequada a cada circumstància.
d. L’acció educadora que potencia la igualtat real d’oportunitats i valora
indistintament, l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultual de
dones i homes.

Preguntes de reserva
A. A totes les mesures d’informació i publicitat adreçades a les persones
participants, als destinataris potencials i al públic en general s’han de fer
constar els següents emblemes:
AQUESTA PREGUNTA SUBSTITUEIX A
la PREGUNTA NÚMERO 3 QUE HA ESTAT ANUL·LADA
a. Emblema del Servei d’Ocupació de Catalunya
b. Emblema de la Generalitat de Catalunya
c. Emblema del Fons Social Europeu
d. Tots els anteriors
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B. Entre d’altres, un/a AODL ha de tenir coneixements específics de:
a. Els governs locals i les administracions públiques
b. Control pressupostari i financer
c. Estadística i anàlisi per inferència
d. Cap dels anteriors
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