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1. El dret de vaga que reconeix l'article 28 de la Constitució espanyola en favor dels
treballadors, com està configurat jurídicament?
a. Cal que sigui compatible amb el manteniment dels serveis mínims de la comunitat
quan la vaga afecta l'educació, el transport i la sanitat
b. En tractar-se d'un dret fonamental, està mancat de limitació
c. El seu exercici s'ha de fer compatible, en tot cas, amb el manteniment dels serveis
essencials de la comunitat*
d. El seu exercici ha de ser compatible amb els drets de l'empresari
2. Segons l'article 9 de la Constitució espanyola, qui està subjecte a la Constitució i a la
resta de l'ordenament jurídic?
a. Els ciutadans i els poders públics
b. Els ciutadans en tot i els poders públics només estan subjectes a la Constitució en
la part que els afecta, que és la regulació dels òrgans de l'Estat*
c. Hi estan subjectes exclusivament els ciutadans
d. Els ciutadans i els poders públics estan sotmesos únicament a l'imperi de la llei
3. D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, els municipis:
a. Tenen un nucli de competències pròpies que els garanteix l'Estatut d'autonomia
b. Tenen un nucli de competències pròpies que estan reconegudes només en les lleis*
c. Només tindran aquelles competències que els siguin atorgades reglamentàriament
d. Tindran competències legislatives si així ho autoritza una llei

4. Les competències exclusives de la Generalitat inclouen les potestats:
a. Legislativa i expropiatòria
b. Normativa i jurisdiccional i la funció executiva
c. Legislativa i reglamentària i la funció executiva*
d. Reglamentària i la funció inspectora
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5. Quin és l'òrgan jurisdiccional competent que coneixerà dels procediments «d'habeas
corpus»?
a. Els jutjats d'instrucció*
b. Els jutjats penals
c. L’Audiència provincial
d. El Tribunal Superior de Justícia
6. El Tribunal Constitucional es compon:
a. De 9 membres que actuen en Plens, en sales o en seccions
b. De 12 membres*
c. De 16 membres
d. De 13 membres
7. Quina d'aquestes és una competència del Ple municipal?
a. Dirigir l'Administració municipal
b. Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació
c. L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les
matèries de la seva competència
d. L'aprovació de les formes de gestió dels serveis*

8. Quina d'aquestes afirmacions és falsa:
a. El conjunt de persones inscrites en el Padró constitueix la població del municipi
b. Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del
municipi on resideixi habitualment
c. La condició de veí s'acredita amb un contracte de lloguer*
d. Qui visqui en diferents municipis haurà d'inscriure's únicament en el municipi que
visqui més dies al llarg de l'any
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9. Quina de les activitats següents no requereix autorització de compatibilitat perquè el
personal funcionari pugui exercir-la?
a. L'activitat de recerca de caràcter no permanent o l'assessorament per a supòsits
concrets
b. L'exercici de l'advocacia en l'àmbit privat
c. La participació en un tribunal o òrgan de selecció per a l'ingrés a les administracions
públiques*
d. El suport tècnic en la redacció d'estudis i projectes en l'àmbit privat
10. El personal funcionari que passi a ocupar un càrrec electiu retribuït i de dedicació
exclusiva en una corporació local serà declarat en situació:
a. De serveis especials*
b. D'excedència forçosa
c. De serveis en altres administracions públiques
d. D'excedència voluntària per interès particular
11. Quina jurisdicció coneix els delictes que es cometen contra membres de les forces i
cossos de seguretat en l'exercici de les seves funcions?
a. Especial
b. Ordinària*
c. Militar
d. Contenciosa administrativa
12. Segons la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, els
cossos de policia local hauran d'exercir «entre d'altres» les següents funcions:
a. Instruir atestats per accidents de circulació en tot el seu terme municipal
b. Cooperar, en tot cas, en la resolució dels conflictes privats
c. Efectuar diligències de prevenció i totes aquelles actuacions que tendeixin a evitar la
comissió de fets delictius en el marc de col·laboració establert a les Juntes de
Seguretat*
d. Vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat
i amb la policia de les Comunitats Autònomes en la protecció de les manifestacions i
manteniment de l'ordre en grans concentracions urbanes, sense necessitat que
siguin requerits
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13. Quina d'aquestes no és una funció de la Junta Local de Seguretat?
a. Conèixer els serveis de seguretat privada que tenen autorització per operar en el
municipi
b. Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi i concretar les
polítiques de seguretat corresponents en l'àmbit respectiu
c. Promoure les iniciatives i formular les propostes que siguin convenients als
organismes competents per a la col·laboració, la coordinació i la cooperació millors
dels cossos i serveis de seguretat
d. Assegurar la coordinació operativa de les actuacions dels diversos cossos i serveis
de seguretat al municipi i la dels recursos en matèria de seguretat presents al
municipi*
14. El Pla General de Seguretat de Catalunya:
a. Té periodicitat quadriennal, sens perjudici que, per raons d'urgència o de necessitat,
s'hagi de modificar abans d'haver transcorregut l'esmentat termini*
b. Té periodicitat biennal, sens perjudici que, per raons d'urgència o de necessitat,
s'hagi de modificar abans d'haver transcorregut l'esmentat termini
c. Té periodicitat anual, sens perjudici que, per raons d'urgència o de necessitat, s'hagi
de modificar abans d'haver transcorregut l'esmentat termini
d. S'esgota amb la legislatura del Parlament
15. La imputació d'un delicte fet amb coneixement de la seva falsedat o temerari
menyspreu a la veritat és:
a. Un delicte de calúmnia*
b. Un delicte d'injúria
c. Un delicte contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic
d. No és un delicte contra l'honor
16. Espanya i Portugal van adherir-se a l'espai Schengen l'any:
a. 1998
b. 1992
c. 1982
d. 1991*
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17. Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, la sanció per la comissió
d'una falta molt greu pot donar lloc a:
a. La suspensió de funcions per menys d'un any
b. La suspensió de funcions per més d'un any i menys de 6 anys, sense pèrdua de les
retribucions
c. La suspensió de funcions per més d'un any i menys de 3 anys, sense pèrdua de les
retribucions
d. La suspensió de funcions per més d'un any i menys de 6 anys, amb pèrdua de les
retribucions*
18. Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, pot existir Policia Local en
els municipis de:
a. Menys de 10.000 habitants si acorda la seva creació la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corresponent corporació local i ho autoritza el conseller de
Governació, previ informe de la Comissió de coordinació de les policies locals*
b. Menys de 10.000 habitants si acorda la seva creació la majoria simple del nombre
legal de membres de la corresponent corporació local i ho autoritza el conseller de
Governació, previ informe de la Comissió de coordinació de les policies locals
c. Menys de 10.000 habitants si acorda la seva creació la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corresponent mesa de contractació i ho autoritza el
conseller de Governació, previ informe de la Comissió de coordinació de les policies
locals
d. En el municipi de menys de 10.000 habitants mai pot existir policia local
19. El que no socorri una persona que es trobi desemparada i en perill manifest i greu, quan
pugui fer-ho sense risc propi ni de tercers, incorre en una conducta tipificada com:
a. Omissió del dret de socors*
b. Omissió del dret d'assistència
c. Omissió impròpia
d. No és una conducta tipificada al codi penal
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20. Quina d'aquestes conductes no és una agressió sexual?
a. El que atempta contra la llibertat sexual d'una altra persona amb violència o
intimidació
b. L'accés carnal, amb violència o intimidació per via vaginal, anal o bucal
c. El que realitza actes que atempten contra la llibertat sexual sense violència o
intimidació*
d. La introducció d'objectes per via vaginal, anal o bucal amb violència o intimidació
21. Els atestats que practiquin els funcionaris de policia hauran d'especificar amb la major
exactitud:
a. Els fets per ells esbrinats, incloent-hi les declaracions i informes rebuts i anotant
totes les circumstàncies que haguessin observat i poguessin ser prova o indici de
delicte*
b. Els fets per ells esbrinats, incloent-hi només les declaracions testificals directes i
anotant totes les circumstàncies que haguessin observat i poguessin ser prova o
indici de delicte
c. Els fets per ells esbrinats, sense incloure les declaracions i informes rebuts i anotant
totes les circumstàncies que haguessin observat i poguessin ser prova o indici de
delicte
d. Els fets per ells esbrinats, incloent-hi les declaracions i informes rebuts
22. Els òrgans jurisdiccionals amb matèria penal són:
a. Els jutjats de vigilància penitenciària
b. El Tribunal del Jurat
c. Els jutjats de menors
d. Totes les anteriors són correctes*
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23. Segons la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal
dels menors, quin és l'òrgan competent per conèixer dels fets comesos per les
persones majors de 14 anys i menors de 18 anys per a la comissió de fets tipificats al
codi penal?
a. Els jutjats de menors*
b. Els jutjats de primera instància
c. Els jutjats de violència domèstica
d. El Tribunal Superior de Justícia
24. Els fets delictius greus comesos per menors i sancionats al codi penal amb penes
superiors a 10 anys prescriuen als:
a. 5 anys*
b. 7 anys
c. 3 anys
d. 1 any
25. Els agents de policia no podran procedir a la immediata detenció de persones en els
següents supòsits:
a. Quan existeixi manament de presó contra elles
b. Quan siguin sorpreses en delicte flagrant
c. Quan un delinqüent s'oculti o refugiï en alguna casa*
d. Quan es tracti de presumptes responsables de les accions a què es refereix l'article
384.bis de la Llei d'enjudiciament criminal
26. Digues quina de les següents afirmacions és falsa:
a. La detenció i la presó provisional hauran de practicar-se en la forma que menys
perjudiqui el detingut
b. La detenció preventiva no podrà durar més del temps estrictament necessari per a la
realització de les investigacions encaminades a l'aclariment dels fets
c. A l'atestat haurà de constar el lloc i l’hora de detenció i de la posada a disposició de
l'autoritat judicial o, en el seu cas, de la posada en llibertat
d. En el cas que el detingut tingui dos o més nacionalitats s'informarà sempre a les
autoritats consulars de l’última residència de l'inculpat*
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27. L'ordre de protecció per a les víctimes de violència de gènere, d'acord amb la Llei
27/2003, de 31 de juliol, pot fer valdre's:
a. Davant de qualsevol autoritat i administració pública*
b. Únicament davant dels Jutjats
c. Únicament davant de l'Administració Pública
d. Únicament davant de la Policia Local

28. Segons la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana,
qui pot dictar normes de seguretat pública pels edificis i instal·lacions on se celebrin
espectacles i activitats recreatives?
a. L'alcalde/ssa
b. L'Estat*
c. El Ple de l'ajuntament
d. Totes les respostes anteriors són correctes

29. Quina d'aquestes afirmacions sobre el passaport és falsa?
a. Es tracta d’un document públic, personal, individual i transferible*
b. Acredita la nacionalitat dels ciutadans espanyols fora d’Espanya
c. Els titulars del passaport tenen l'obligació d'exhibir-lo i facilitar-lo quan siguin
requerits per l'autoritat o els seus agents
d. Els titulars del passaport estan obligats a la seva custòdia i conservació amb la
deguda diligència
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30. És una infracció greu a la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana:
a. El consum de begudes alcohòliques a la via pública quan pertorbi greument la
tranquil·litat ciutadana
b. La negativa a entregar la documentació personal legalment exigida quan s'hagués
acordat la seva retirada
c. L'omissió o la insuficiència de mesures per garantir la conservació de la
documentació d'armes i explosius
d. L'execució d'actes de plantació i cultiu il·lícits de drogues tòxiques en llocs visibles
al públic quan no siguin constitutius d'infracció penal*
31. La Junta Local de Seguretat haurà de reunir-se en sessió ordinària, convocada pel
president o presidenta, amb caràcter:
a. Mensual
b. Trimestral*
c. Semestral
d. Anual
32. El codi de conducta per a funcionaris encarregats de fer complir la llei estableix:
a. Els funcionaris encarregats de fer complir la llei podran utilitzar la força quan sigui
estrictament necessari
b. Els funcionaris encarregats de fer complir la llei no cometran cap acte de corrupció
c. Els funcionaris encarregats de fer complir la llei respectaran i protegiran la dignitat
humana
d. Totes les respostes anteriors són correctes*
33. Una competència exclusiva de les policies locals és instruir atestats de circulació dins
del nucli urbà. Aquesta competència és atorgada per la següent norma de caràcter
estatal:
a. Article 53.1.c de la Llei orgànica 2/1986*
b. Article 11.c de la Llei del Parlament de Catalunya 16/1991
c. Article 11.c de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1994
d. Article 53.1.c de la Llei orgànica 10/1995
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34. Quines persones estan obligades a sotmetre’s a la prova preventiva d’alcoholèmia
segons l’article 21 del Reglament general de circulació?
a. El vianant amb símptomes d’alcoholèmia que està caminant i intenta obrir la porta
del conductor d’un vehicle
b. El vianant que es troba implicat en un accident de trànsit*
c. El vianant que es troba aturat en un control d’alcoholèmia
d. El vianant amb símptomes d’alcoholèmia que camina per la vorera
35. L’acord GOV/25/2015 aprova el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya i identifica els
valors, actituds i competències en cinc àrees: la funció pública, la professió, l’orientació
a les persones, les relacions institucionals i:
a. L’àmbit geogràfic
b. L’entorn*
c. La normativa
d. El coneixement
36. L’article 10.1 primer de la Llei de les policies locals de Catalunya estableix que els
funcionaris de policies han de:
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. Estar sotmès als principis de jerarquia tenint en compte l’obediència deguda als
superiors jeràrquics
c. Exercir les seves funcions amb única norma de referència a l’Estatut d’Autonomia
d. Actuar sense cap mena de discriminació cap a les persones, però tenint en compte
els seus antecedents
37. D'acord amb l'ordenança de circulació de Roses no es prohibeix la parada:
a. Als carrils bicis
b. Als passos de vianants
c. Als canvis de rasant amb bona visibilitat*
d. Als ponts
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38. D'acord amb l'ordenança de circulació de Roses, quin és l'òrgan competent per
determinar les zones reservades a càrrega i descàrrega?
a. El regidor de seguretat ciutadana
b. El Ple
c. L'Alcaldia*
d. La Junta de Govern Local
39. Digues quins d'aquests reglaments o ordenances no té el municipi de Roses:
a. Reglament de la piscina municipal
b. Ordenança municipal de la tinença d'animals
c. Ordenança municipal de circulació
d. Ordenança municipal de la convivència ciutadana*
40. En quina d'aquestes ordenances del municipi de Roses està regulada la llicència
d'obertura i el permís de nuclis zoològics?
a. Ordenança municipal de tinença d'animals*
b. Ordenança municipal de civisme de Roses
c. Ordenança municipal de residus i neteja urbana de Roses
d. Ordenança municipal reguladora d'usos, aprofitament i activitats al domini públic
marítim terrestre de Roses
PREGUNTES RESERVA
1. Quina de les següents lleis té per objecte el procés de creació, l'estructuració i la
regulació funcional i estatutària de la Policia de la Generalitat?
a. Llei 16/1991, de 10 de juliol
b. Llei 2/1986, de 13 de març
c. Llei 4/2015, de 30 de març
d. Llei 10/1994, d'11 de juliol*
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2. D'acord amb el Reglament del mercat de venda no sedentària de Roses, l'exercici de la
venda ambulant sense autorització municipal, fora de l’àmbit del mercat municipal,
constitueix una infracció a l'ordenança municipal tipificada com a:
a. Lleu*
b. Greu
c. Molt greu
d. No constitueix una infracció al Reglament del mercat

