Exp.: 2019/000807
Procés selectiu de 8 agents interins
Segon exercici: prova teòrica
Data: 20 de maig de 2019

1. La Constitució espanyola va ser ratificada en referèndum pel poble espanyol el dia:
a)
b)
c)
d)

31 d’octubre de 1978.
6 de desembre de 1978.
27 de desembre de 1978.
29 de desembre de 1978.

2. Les Corts Generals es componen per:
a) Una única càmera denominada Congrés dels Diputats.
b) Dues càmeres: el Congrés i el Senat.
c) Dues càmeres, el Congrés i el Senat, i un òrgan complementari denominat
Comissió Mixta.
d) 50 Diputats.

3. El Consell General del Poder Judicial està format per:
a)
b)
c)
d)

20 membres i el president.
150 membres.
15 membres i el president del Govern.
20 membres i 3 vicepresidents.

4. D’acord amb la Constitució espanyola, l’Estat s’organitza territorialment en:
a) Municipis, províncies, comarques i en les Comunitats autònomes que es
constitueixin.
b) Municipis, províncies i en les Comunitats autònomes que es constitueixin.
c) Municipis, províncies, vegueries i en les Comunitats autònomes que es
constitueixin.
d) Municipis, províncies i en les Assemblees autònomes que es constitueixin.

5. Identifica quin d’aquests drets no es troba recollit a la secció I, capítol II, títol I de la
Constitució espanyola:
a)
b)
c)
d)

El dret a la llibertat i a la seguretat.
El dret a l’honor.
El dret a escollir lliurement el lloc de residència.
El dret a la protecció de la salut.
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6. Segons la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat de
Catalunya, el Consell de Seguretat de Catalunya el presideix:
a)
b)
c)
d)

El president de la Generalitat.
El president del Consell General del Poder Judicial.
El/la conseller/era del Departament d’Interior.
Un òrgan col·legiat format per alcaldes de poblacions que tinguin una població
superior a 50.000 habitants i presidit pel president del Parlament.

7. D’acord amb la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de
seguretat és un principi bàsic d’actuació:
a) Observar, segons les circumstàncies, un tracte correcte en les seves relacions
amb els ciutadans.
b) Vetllar per la vida i integritat física de les persones detingudes.
c) Utilitzar les armes de foc en situacions que existeixi un mínim risc per la seva vida,
pròpia o de tercers.
d) Totes les respostes són correctes.

8. D’acord amb disposició addicional quarta de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les
policies locals de Catalunya, els agents de policia en règim de funcionari interí han de
superar un curs de formació d’una durada de:
a)
b)
c)
d)

15 dies lectius o 100 hores.
20 dies lectius o 120 hores.
25 dies lectius o 130 hores.
22 dies i 100 hores lectives.

9. D’acord la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya pot
haver-hi Policia Local en aquells municipis de més de:
a)
b)
b)
c)

5.000 habitants.
10.000 habitants.
15.000 habitants.
150.000 habitants, sempre que el conseller d’Interior n’autoritzi la creació amb
l’informe previ de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals.
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10. D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
existirà en l’organització de tots els ajuntaments:
a)
b)
c)
d)

L’alcalde, els tinents d’alcalde i el Ple.
La Junta de Govern i el Ple.
El Ple.
L’alcalde, els tinents d’alcalde, la Comissió Informativa i el Ple.

11. Quina d’aquestes no és una institució de la Unió Europea:
a)
b)
c)
d)

El Parlament Europeu.
La Comissió Europea.
El Consell de la Unió Europea.
El Fondo Monetario Internacional.

12. Les Juntes Locals de Seguretat les presideix:
a)
b)
c)
d)

El cap de la Policia Local del municipi.
L’alcalde del municipi.
El ministre de l’Interior.
El conseller d’Interior.

13. Quin és l’òrgan encarregat de supervisar l’activitat de l’Administració Local de
Catalunya i la dels organismes públics o privats que depenen d’aquesta?
a)
b)
c)
d)

El Defensor del Poble únicament.
El Síndic de Greuges.
La Comissió de Garanties de cada municipi.
La Comissió Jurídica Assessora.

14. Quin d’aquests permisos de conducció habilita per a la conducció d’automòbils
tipus autocars de més de 9 places?
a)
b)
c)
d)

L’A.
El B.
El C.
El D.
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15. Quin d’aquests serveis no és obligatori en tots els municipis?
a)
b)
c)
d)

Enllumenat.
Cementiri.
Biblioteca.
Pavimentació de les vies públiques.

16. Quina d’aquestes no és una tècnica d’investigació criminal?
a)
b)
c)
d)

L’agent encobert.
L’interrogatori.
Les intervencions telefòniques.
La recerca jurisprudencial.

17. L’Àrea Bàsica Policial de l'Alt Empordà-Roses presta servei al municipi de:
a)
b)
c)
d)

Garriguella.
Llançà.
El Port de la Selva.
Sant Pere Pescador.

18. El president del Tribunal Constitucional serà nomenat pel Rei, a proposta del
mateix Tribunal en Ple, per un període de:
a)
b)
c)
d)

3 anys.
14 anys.
25 anys.
19 anys.

19. D’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya,
és una falta greu:
a)
b)
c)
d)

La descurança en la presentació personal.
Les faltes repetides de puntualitat, dins un mateix mes, sense causa justificada.
L’abandonament del servei.
La manca d’assistència sense causa justificada.
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20. L’escala intermèdia del cos de la Policia Local comprèn les categories de:
a)
b)
c)
d)

Sotsinspector i sergent.
Únicament sergent.
Sotsinspector i inspector.
Cap és correcte.

PREGUNTES RESERVA

21. D'acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, per graduar les
sancions no es tindrà en compte, entre altres:
a)
b)
c)
d)

La intencionalitat.
La pertorbació dels serveis.
La reincidència en la comissió de faltes.
La falta d'assistència injustificada al centre de treball.

22. Qui és l'Alt Comissionat de les Corts Generals per a la defensa de les llibertats i
els drets fonamentals?
a)
b)
c)
d)

El Fiscal en cap del Tribunal Suprem.
El Tribunal de Drets Humans.
El Defensor del Poble.
L’Ombudsman.

Aquest exercici es valorarà segons el següent barem:
Per cada resposta correcta: 0,50 punts
Per cada resposta incorrecta: –0,125 punts
Les respostes en blanc no descompten
Es puntua entre 0 i 10 punts i cal obtenir una puntuació mínima de 5 punts en tot
l’exercici per superar-lo i passar a realitzar el següent.
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