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1. El període de designació dels membres del Tribunal Constitucional tindrà una durada
de:
a. 6 anys i es renovaran per terços cada 3 anys
b. 12 anys i es renovaran per terços cada 3 anys
c. 9 anys i es renovaran per terços cada 3 anys*
d. És potestat del Poder Judicial del Tribunal Constitucional.
2. És obligatori que tots els projectes de reforma constitucional espanyola siguin aprovats
pels òrgans següents:
a. Govern estatal, Congrés, Senat i Ple de l’ajuntament
b. Govern estatal, Congrés, Senat i parlaments autonòmics
c. Govern estatal, Congrés, Senat i rei
d. Congrés i Senat*
3. Quina d'aquestes no és una competència de la Generalitat en matèria de seguretat:
a. La planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya i
l'ordenació de les policies locals
b. La creació i l'organització de la policia dels mossos d'esquadra
c. El control i la vigilància del trànsit
d. El control de duanes*
4. La Generalitat aplica i executa la normativa de la Unió Europea:
a. Només en les matèries de competència exclusiva
b. En el cas que li ho delegui l'Estat
c. Quan afecti l'àmbit de les seves competències*
d. Mai aplica ni executa la normativa europea
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5. El Tribunal Constitucional no és competent per conèixer de:
a. Dels conflictes en defensa de l'autonomia local
b. Dels conflictes entre els òrgans constitucionals de l'Estat
c. Del recurs d'inconstitucionalitat
d. Del recurs de cassació*
6. Qui no pot ser membre del Tribunal Constitucional?
a. Magistrats
b. Funcionaris
c. Graduats en ciències polítiques*
d. Advocats
7. El municipi és:
a. L'entitat supramunicipal bàsica de l’organització territorial de l'Estat, juntament amb
les vegueries
b. L'entitat especial local bàsica de l’organització territorial de l'Estat
c. L'entitat local bàsica de l’organització territorial de l'Estat*
d. L'entitat local bàsica de l’organització territorial de les diputacions provincials i dels
consells comarcals
8. Digues quina d'aquestes afirmacions és certa:
a. L'alcalde, la Junta de Govern Local i el Ple existeixen en tots els municipis
b. L'alcalde dirigeix el govern i l'administració municipal*
c. Els municipis de menys de 5.000 habitants no tenen competències pròpies
d. Els regidors són escollits pels secretaris
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9. Quina branca del dret regula la vinculació professional del personal funcionari amb
l'administració on presta els seus serveis?
a. El dret civil
b. El dret laboral
c. El dret mercantil
d. El dret administratiu*
10. L'instructor d'un expedient disciplinari incoat a un funcionari públic ha de ser:
a. Funcionari pertanyent a un cos o escala d'igual o superior grup de titulació al de la
persona inculpada*
b. Alt càrrec de l'Administració central
c. Personal eventual
d. Facultatiu del cos de Mossos d'Esquadra
11. La seguretat pública és una competència:
a. Compartida de l'Estat i les Comunitats Autònomes
b. Exclusiva de l'Estat*
c. Exclusiva dels diferents cossos de seguretat
d. Del Govern de la Nació
12. Segons la Llei 2/1986 no són forces i cossos de seguretat:
a. Les forces i cossos de seguretat de l'Estat dependents del govern de la nació
b. Els cossos de policies dependents de les Comunitats Autònomes
c. Els cossos de policies dependents de les Corporacions Locals
d. Els serveis de vigilància duaners*
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13. Les funcions del Consell de seguretat de Catalunya, d'acord amb la Llei 4/2003, de 7
d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya són:
a. Acordar la constitució de comissions d'estudi i grups de treball i fixar-ne l'àmbit i els
criteris d'actuació*
b. Acordar la constitució de comissions d'estudi i grups de treball sense fixar-ne els
criteris d'actuació
c. Acordar la constitució de reglaments executius de la policia local i fixar-ne l'àmbit i
els criteris d'actuació
d. Cap de les respostes anteriors és correcta

14. Qui presideix la Junta Local de Seguretat?
a. L’alcalde/ssa*
b. El delegat/da territorial del govern
c. El cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra
d. El cap de la Policia Local del municipi

15. En l'àmbit penal són circumstàncies atenuants:
a. La d'actuar el culpable a causa de la greu addició a substàncies estupefaents*
b. Realitzar el fet amb traïdoria
c. Realitzar el fet mitjançant una disfressa
d. Ser reincident

16. Quin país no forma part de l'espai Schengen?
a. Regne Unit*
b. Bèlgica
c. Espanya
d. Eslovènia
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17. Quin és el marc de referència en l'àmbit europeu en relació amb els principis bàsics que
han de regir la pràctica policial en una societat multiètnica?
a. Carta d'Amsterdam
b. Carta Magna
c. Carta d'Estrasburg
d. Carta de Rotterdam*

18. Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, són principis bàsics
d'actuació de les policies locals:
a. Actuar amb integritat i dignitat i, en particular, abstenir-se de participar en qualsevol
acte de corrupció i oposar-se a ell amb fermesa
b. Col·laborar amb l'Administració de Justícia i auxiliar-la en els termes establerts a la
llei
c. Les respostes a i b són correctes*
d. Atenir-se, en tot cas, en la seva actuació professional als principis de jerarquia i
subordinació
19. Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, és una falta greu:
a. L'abandonament del servei
b. Originar enfrontaments en el servei o en el lloc de treball i prendre'n part*
c. La incorrecció vers els seus superiors
d. La negligència en el compliment de les seves funcions
20. Són responsables criminalment dels delictes:
a. Únicament els còmplices
b. Els autors i els còmplices*
c. Els autors, exceptuant en tots els casos els que indueixen, i els còmplices
d. Els autors, a excepció en tots els casos dels col·laboradors, i els còmplices
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21. El que sense estar legítimament autoritzat impedeix a un altre amb violència fer allò que
la llei no prohibeix, incorre en un delicte de:
a. Coaccions*
b. Amenaces
c. Injúries
d. No és una conducta tipificada al codi penal
22. Quin d'aquests drets no assisteix a la persona detinguda:
a. Dret a no declarar contra si mateix
b. Dret a sol·licitar assistència jurídica gratuïta
c. Dret a no contestar alguna de les preguntes que li formulin
d. Dret a comunicar-se telemàticament amb un tercer de la seva elecció*
23. Quan no consti el lloc on s'ha comès un delicte, el tribunal competent per conèixer de la
causa serà, en primer lloc:
a. El de la residència del presumpte culpable
b. El del terme municipal en què s'hagin descobert proves materials del delicte*
c. El del terme municipal en què s'hagi detingut el sospitós
d. Qualsevol que hagués tingut notícia del delicte
24. La Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels
menors, s'aplica:
a. Per exigir la responsabilitat de les persones majors de 14 anys i menors de 18 anys,
per la comissió dels fets tipificats al codi penal*
b. Per exigir la responsabilitat de les persones majors de 13 anys i menors de 18 anys,
per la comissió dels fets tipificats al codi penal
c. Per exigir la responsabilitat de les persones majors de 14 anys i menors de 25 anys i
en determinats supòsits, per la comissió dels fets tipificats al codi penal
d. Per exigir la responsabilitat de les persones majors de 14 anys i menors de 18 anys i
en determinats supòsits majors de 23 anys, per la comissió dels fets tipificats al codi
penal
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25. El jutge competent per al procediment d'habeas corpus en relació amb un menor serà:
a. El jutge d'instrucció del lloc en què es trobi el menor privat de llibertat*
b. El jutge de menors del lloc en què es trobi el menor privat de llibertat
c. El jutjat central de menors
d. El jutjat d'instrucció del domicili d'un dels progenitors

26. Segons l'article 520 de la Llei d'enjudiciament criminal, a un detingut li assisteixen els
següents drets:
a. A no declarar contra si mateix i a no confessar-se culpable
b. A sol·licitar assistència jurídica gratuïta
c. A ser visitat per les autoritats consulars del seu país
d. Totes les respostes anteriors són correctes*
27. Quan pot durar com a màxim la detenció d'un menor per funcionaris de policia?
a. El temps estrictament necessari per a la realització de les investigacions tendents a
l'aclariment dels fets i en tot cas un termini màxim de 24 hores*
a. El temps estrictament necessari per a la realització de les investigacions tendents a
l'aclariment dels fets i en tot cas un termini màxim de 48 hores
b. El temps estrictament necessari per a la realització de les investigacions tendents a
l'aclariment dels fets i en tot cas un termini màxim de 72 hores
c. Cap de les respostes anteriors és correcte
28. L'ordre de protecció per a les víctimes de violència de gènere, d'acord amb la Llei
27/2003, de 31 de juliol, s'inscriurà a:
a. En el Registre central per a les víctimes de violència de gènere*
b. En els registres autonòmics
c. En els registres locals
d. En els registres de la UE
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29. Quina d'aquestes autoritats i òrgans no és competent en matèria de seguretat
ciutadana en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat?
a. Ministre de l'Interior
b. Directors insulars
c. Subdelegat del Govern a les províncies
d. Alcaldes i regidors de seguretat ciutadana*
30. El Document Nacional d'Identitat és obligatori a partir dels:
a. 16 anys
b. 14 anys*
c. 15 anys
d. 18 anys
31. Segons la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana,
a qui correspon la regulació dels requisits i condicions de fabricació, reparació,
circulació, emmagatzematge, comerç, adquisició, alienació, tinença i ús d'armes?
a. Al Govern de l'Estat*
b. A les Comunitats Autònomes que tinguin delegades competències de seguretat
ciutadana
c. A les Corporacions locals que disposin de cos de policia local
d. Al Consell de Seguretat de les Nacions Unides mitjançant els tractats internacionals
que corresponguin
32. Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, és una falta lleu?
a. L'incompliment de la jornada laboral, sense causa justificada*
b. L'incompliment de les normes sobre incompatibilitat
c. L'ocultació o l'alteració d'una prova amb la finalitat de perjudicar o d'ajudar a un
encausat
d. L'abandonament del servei
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33. Per poder conduir un conjunt de vehicles compost per un turisme de 2 tones i mitja que
arrossega un remolc de 1600 kg, quin tipus de carnet es necessita? (invalidada)
a. D1
b. B*
c. C1
d. B+E
34. D’acord amb quin article els ajuntaments poden regular mitjançant ordenança municipal
els usos de la via urbana per fer compatible l’equitativa distribució dels aparcaments
entre tots els usuaris?
a. Article 5 del RDL 6/2015
b. Article 6 del RDL 6/2015
c. Article 7 del RDL 6/2015*
d. Article 8 del RDL 6/2015
35. El Codi Europeu d’Ètica Policial – Recomanació (2001) 10 - indica que els principis
rectors relatius a les accions i intervencions de la Policia en els principis generals ha de
regnar; marqueu la resposta incorrecta:
a. El dret de qualsevol persona a la vida
b. No infligir, fomentar o tolerar cap acte de tortura, tracte o pena inhumana o
degradant
c. Vetllar per la legalitat de les operacions que es vulgui dur a terme
d. Fer un ús de la força contundent per evitar qualsevol acte il·legal*

36. Segons el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya, no és una missió dels cossos i forces
de seguretat:
a. Defensar les llibertats i els drets de tota persona
b. Garantir l’ordre i la pau social
c. Prevenir i combatre infraccions penals i administratives
d. Estar sota tutela d’un òrgan o tribunal en el cas que se li apliquin mesures
disciplinàries*
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37. Que s'entén per parada, d'acord amb l'Ordenança de circulació de Roses?
a. La immobilització involuntària d'un vehicle durant un temps inferior als dos minuts
sense que el conductor pugui abandonar-lo
b. La immobilització voluntària d'un vehicle durant un temps inferior als dos minuts
sense que el conductor pugui abandonar-lo*
c. La immobilització voluntària d'un vehicle durant un temps inferior als dos minuts
abandonant el vehicle
d. La immobilització voluntària d'un vehicle durant un temps inferior als tres minuts
sense que el conductor pugui abandonar-lo
38. Segons l'Ordenança de circulació de Roses, efectuada una denúncia si el pagament té
lloc dins dels 15 dies naturals següents a la recepció de la notificació, serà d'aplicació
una bonificació del:
a. 50%*
b. 40%
c. 30%
d. 20%
39. Quin és l'objecte del reglament del mercat de venda no sedentària de Roses publicat al
BOP núm. 114 de 15 de juny de 2016:
a. La regulació de la venda ambulant al passeig marítim de Roses
b. La regulació de l'exercici de la venda no sedentària organitzada en el mercat de
marxants de Roses*
c. La regulació de l'exercici de la venda ambulant en tot el municipi
d. La legalització de l'activitat del top manta
40. A què responen les sigles de la normativa municipal denominada ROM?
a. El Reglament Orgànic Municipal*
b. El Reglament Ordinari Municipal
c. El Reglament de l'Organigrama Municipal
d. El Reglament Operatiu Municipal
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PREGUNTES RESERVA
1. D'acord amb el Reglament d'armament de les policies locals, aprovat pel Decret
219/1996, de 12 de juny, en cas de pèrdua de l'arma reglamentària: (substitueix la
pregunta 33)
a. L'interessat haurà de comunicar-ho al seu comandament superior*
b. Potestativament es podrà instruir un expedient informatiu a efectes de determinar la
possible responsabilitat del seu titular
c. Imposar, en tot cas, la mesura disciplinària que correspongui
d. Cap de les respostes anteriors és correcta
2. D'acord amb l'article 33 del Codi penal, és una pena greu:
a. Privació de la pàtria potestat*
b. La multa de fins a 3 mesos
c. La suspensió de funcions i càrrec públic fins a 5 anys
d. Els treballs en benefici de la comunitat de 31 dies a 1 any

