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1. Els projectes de reforma constitucional han de ser aprovats per:
a) Una majoria de 3/5 de cada una de les càmeres.
b) Una majoria de 2/3 de cada una de les càmeres.
c) Una majoria de 3/5 del Congrés, únicament.
d) Una majoria de 2/3 del Congrés i la majoria absoluta del Senat.

2. Quin d'aquests drets no és un dret fonamental de la secció I, capítol segon, del títol I de la
Constitució:
a) El dret a la vida i a la integritat física i moral.
b) El dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
c) El dret a la propietat privada i a l'herència.
d) El dret a la reunió pacífica i sense armes.
3. L'Estatut d'autonomia de Catalunya vigent està recollit a:
a) Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
b) Llei ordinària 8/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya.
c) Llei orgànica 8/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya.
d) Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya.
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4.

Digues quina d'aquestes afirmacions és verdadera:
a) L'Estat s'organitza territorialment en municipis, comarques, províncies i en les
comunitats autònomes que es constitueixin.
b) L'estat garantirà la realització efectiva del principi de solidaritat, vetllant per
l'establiment de l'equilibri econòmic adequat i injust entre les diverses parts del
territori espanyol i atenent en particular a les circumstàncies del fet insular.
c) Les diferències entre els estatuts de les diferents comunitats autònomes no poden
implicar en cap cas privilegis econòmics o socials.
d) Els espanyols tenen els drets i les obligacions que els correspon segons la comunitat
autònoma d'on provenen.

5.

El Tribunal Constitucional està integrat per:
a) 12 membres, amb el títol de magistrats del Tribunal Suprem.
b) 20 membres, amb el títol de magistrats del Tribunal Constitucional.
c) 12 membres, amb el títol de magistrats del Tribunal Constitucional.
d) 20 membres, amb el títol de magistrats del Tribunal Suprem.

6.

D’acord amb la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, quin d’aquests supòsits no ha de
conèixer aquest òrgan jurisdiccional:

a) Del recurs d’inconstitucionalitat contra lleis, disposicions normatives i actes amb força
de llei.
b) Dels conflictes entre òrgans constitucionals de l’Estat.
c) Dels processos de responsabilitat civil o penal contra el president del govern.
d) Dels conflictes en defensa de l’autonomia local.
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7.

D’acord amb l’article 34 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, l’àmbit
territorial dels tribunals superiors de justícia és:
a) El de la província.
b) El de les comunitats autònomes.
c) No coincideix mai amb un àmbit territorial definit.
d) El que estableixi, en cada cas, el president del Consell General del Poder Judicial.

8.

Quina d'aquestes atribucions no és de l'alcalde:
a) Dictar bans.
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
c) L'aprovació de la plantilla de personal.
d) Exercir la prefectura de la Policia Municipal.

9.

D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els
elements del municipi són:
a) El territori, la població, l’organització i el terme municipal.
b) La població i l’organització.
c) El territori, la població i l’organització.
d) El territori i l’organització.

10. Els empleats públics es classifiquen en:
a) Funcionaris de carrera, funcionaris interins i personal eventual.
b) Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal administratiu i personal eventual.
c) Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral, sigui fix, per temps
indefinit o temporal, i personal eventual.
d) Funcionaris de carrera, funcionaris interins i personal laboral.
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11. Quin és el personal que en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent només
realitza funcions expressament qualificades de confiança o assessorament especial?
a) Funcionaris de carrera.
b) Personal eventual.
c) Funcionaris interins.
d) Personal laboral.
12. D’acord amb la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat,
iniciades unes actuacions pel jutge d’instrucció, quan aquest entengui que hi ha indicis
racionals de criminalitat per la conducta de membres de les forces i cossos de seguretat:

a) Ha de suspendre les actuacions i remetre-les a l’Audiència Provincial corresponent.
b) Ha de remetre les actuacions a l’Audiència Provincial i, en cap cas, pot suspendre les
actuacions.
c) Ha de suspendre les actuacions, remetre les actuacions a l’Audiència Provincial
corresponent i ha d’adoptar la mesura cautelar de suspensió del servei.
d) Qualsevol de les actuacions anteriors està condicionada al tipus delictiu comès.
13. D’acord amb la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, els
principis bàsics d’actuació dels membres dels cossos i forces de seguretat es troben
recollits:
a) A l’article 5.
b) A l’article 15.
c) A l’article 25.
d) A l’article 10.
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14. Segons l’article 9 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya:
a) Les Juntes locals de seguretat són presidides per l’alcalde/essa i en la seva
absència seran presidides pel cap de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
b) Les Juntes locals de seguretat són presidides per l’alcalde/essa i en la seva absència i
en tractar-se d’una junta local, seran presidides pel cap de la Policia Municipal del
municipi corresponent.
c) Les Juntes locals de seguretat són presidides per l’alcalde/essa i excepcionalment
podran ser presidides pel conseller d’Interior de la Generalitat.
d) Les Juntes locals de seguretat són presidides per l'alcalde/essa i excepcionalment es
pot delegar la presidència en el regidor delegat de Seguretat.

15. Segons l’art 13 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya:
a) L’òrgan superior de coordinació entre la Policia de la Generalitat i les forces i cossos
de seguretat de l’Estat és la Junta de Seguretat de Catalunya.
b) L’òrgan superior de coordinació entre la Policia de la Generalitat i les forces i cossos
de seguretat de l’Estat és la Junta Local de Seguretat de Catalunya.
c) L’òrgan superior de coordinació entre la Policia de la Generalitat i les forces i cossos
de seguretat de l’Estat és la Comissió de Seguretat de Catalunya.
d) L’òrgan superior de coordinació entre la Policia de la Generalitat i les forces i cossos
de seguretat de l’Estat és el Consell de Seguretat de Catalunya.
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16. Quin d'aquests és un objectiu del Tractat de Shenguen:
a) La supressió dels controls en les fronteres interiors i trasllat d’aquests controls (en
tercers països) per tal de garantir la lliure circulació de béns, serveis, capitals i
viatgers.
b) La delimitació de l’espai que pot creuar un avió en l’àmbit europeu.
c) L’acord original es va signar a la localitat belga de Shenguen, el 20 de juny de 1998.
d) La configuració d’un espai internacional que s’estengui més enllà de l’europeu per
supressió dels controls en les fronteres exteriors.
17. El marc de referència a nivell europeu en relació amb els principis bàsics que han de regir
la pràctica policial en una societat multicultural és:
a) El tractat de la Unió Europea.
b) El tractat de Maastricht.
c) La Carta de Rotterdam.
d) El Tractat de Rotterdam.
18. D’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, les faltes lleus
prescriuen:
a) Al cap d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la comissió de la falta.
b) Al cap d’un mes, a comptar des de la data de la comissió de la falta.
c) Al cap de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la data de la comissió de la falta.
d) Al cap de dos mesos, a comptar des de la data de la comissió de la falta.
19. D’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, les sancions
imposades per faltes greus prescriuen:
a) A l’any, a comptar des de la data de notificació de la sanció.
b) A l’any, a comptar des de l’endemà de la data de notificació de la sanció.
c) Als dos anys, a comptar des de la data de notificació de la sanció.
d) Als dos anys, a comptar des de l’endemà de la data de notificació de la sanció.
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20. D’acord amb el Codi Penal, quina d’aquestes mesures comporta la privació de la llibertat:
a) La llibertat vigilada.
b) L’expulsió del territori nacional d’estrangers no residents legalment a Espanya.
c) La privació del dret a la tinença i portament d’armes.
d) L’internament en un centre educatiu especial.

21. D’acord amb el Codi Penal, no serà castigat com a reu d’assassinat el qui mati a altre en
alguna de les circumstàncies següents:
a) Amb traïdoria.
b) Per preu.
c) Quan concorri imprudència o accidentalitat en la comissió del delicte.
d) Quan concorri acarnissament augmentant deliberadament i inhumanament el dolor de
l’ofès.

22. Federico, de 25 anys, incompleix una ordre de protecció i s'apropa al domicili dels seus
pares que, atemorits, avisen la Policia i el detenen quan torna al seu domicili situat en una
altra localitat. Assenyala l'òrgan jurisdiccional que serà competent per a la instrucció de la
causa:
a) Un jutjat penal.
b) Un jutjat de menors.
c) Un jutjat de violència sobre la dona del lloc de la detenció.
d) Un jutjat d'instrucció.
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23. La Policia s'introdueix en un fòrum d'Internet obert, en el qual els membres intercanvien
fotografies pornogràfiques. En un dels missatges, uns dels participants reconeix que li
agraden els menors i comparteix una fotografia sexual de nens d'uns 6 anys d'edat.
Assenyaleu l'afirmació correcta:
a) La fotografia no podria ser utilitzada, ja que la prova seria nul·la de ple dret, atès que
no existeix autorització judicial per intervenir en el fòrum.
b) La fotografia podria ser utilitzada per continuar amb la investigació en haver estat
difosa públicament, però les converses prèvies no es podrien utilitzar, atès que no
existeix autorització judicial per intervenir en el fòrum.
c) Per poder utilitzar la fotografia i les converses obtingudes en el fòrum seria necessari
sol·licitar al jutge de guàrdia un manament que ratifiqués la validesa d'allò obtingut
prèviament.
d) L'obtenció de les proves no vulnera els drets reconeguts a l'article 18 de la
Constitució Espanyola en tractar-se d'un sistema de comunicació en obert.

24. D’acord amb la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat
penal dels menors:
a) Correspon al jutjat d’instrucció la instrucció per exigir responsabilitat de les persones
menors referides en aquesta llei.
b) Correspon al jutjat d’instrucció de menors la instrucció per exigir responsabilitat de les
persones menors referides en aquesta llei.
c) Correspon al jutjat de guàrdia la instrucció per exigir responsabilitat de les persones
menors referides en aquesta llei.
d) Correspon al Ministeri Fiscal la instrucció per exigir responsabilitat de les persones
menors referides en aquesta llei.
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25. La detenció d’un menor per funcionaris de policia:
a) No pot durar més temps de l’estrictament necessari per fer les investigacions
tendents a l’aclariment dels fets.
b) No pot durar més temps de l’estrictament necessari per fer les investigacions tendents
a l’aclariment dels fets i, en tot cas, dins el termini màxim de 48 hores.
c) No pot durar més temps de l’estrictament necessari per fer les investigacions tendents
a l’aclariment dels fets i, en tot cas, dins el termini màxim de 48 hores el menor
detingut ha de ser posat en llibertat.
d) No pot durar més temps de l’estrictament necessari per fer les investigacions tendents
a l’aclariment dels fets i, en tot cas, dins el termini màxim de 72 hores el menor
detingut ha de ser posat en llibertat o a disposició del Ministeri Fiscal.

26. D’acord amb la Llei d’enjudiciament criminal, la detenció preventiva:
a) Durarà 72 hores.
b) Durarà 72 hores i inclús més si és necessari per a les investigacions tendents a
l’esclariment dels fets.
c) No podrà durar més del temps estrictament necessari per a la realització de les
indagacions tendents a l’esclariment dels fets, amb un màxim de 72 hores.
d) Durarà 48 hores, com a màxim.
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27. D’acord amb la Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les
víctimes de la violència domèstica, en relació amb l'ordre de protecció digues quina
d’aquestes afirmacions és falsa:
a) L’ordre de protecció podrà fer-se valer davant de qualsevol autoritat i Administració
Pública.
b) Les mesures de caràcter civil contingudes en l’ordre de protecció tindran una vigència
temporal improrrogable de 30 dies.
c) L’ordre de protecció implicarà el deure d’informar permanentment a la víctima sobre la
situació processal de l’imputat.
d) L’ordre de protecció podrà sol·licitar-se directament davant les Forces i Cossos de
Seguretat.

28. D’acord amb la Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les
víctimes de la violència domèstica:
a) L’ordre de protecció s’inscriu en el Registre Central per a la protecció de les víctimes
de violència domèstica.
b) L’ordre de protecció s’inscriu en el Registre Provincial per a la protecció de les
víctimes de violència domèstica.
c) L’ordre de protecció s’inscriu en el Registre Central de Penats.
d) No es pot inscriure l’ordre de protecció fins que es dicti sentència i que aquesta
esdevingui ferma.
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29. El fet de sol·licitar o acceptar serveis sexuals en zones de trànsit públic a les proximitats
de llocs destinats al seu ús per menors, és una infracció administrativa que serà
considerada: (pregunta anul·lada; en el seu lloc s’agafa la pregunta reserva número 42)
a) Com a delicte lleu tipificat al Codi Penal.
b) Com a falta greu de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana.
c) Com a falta greu de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana.
d) Com a delicte greu tipificat al Codi Penal.

30. La pertorbació de la seguretat ciutadana en actes públics als quals assisteixin nombroses
persones, quan no sigui constitutiva d’infracció penal serà considerada:
a) Aquesta infracció no està tipificada a la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de
protecció de la seguretat ciutadana.
b) Com a falta greu de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana.
c) Com a falta lleu de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març. de protecció de la seguretat
ciutadana.
d) Com a falta molt greu de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana.
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31. D’acord amb l’article 12 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, la funció
de Policia Judicial comprèn:
a) Practicar, únicament a iniciativa pròpia o a requeriment de l’autoritat judicial, les
primeres diligències de prevenció i custòdia de detinguts.
b) Practicar, quan ho determini el seu protocol d’actuació, les primeres diligències de
prevenció i custòdia de detinguts.
c) Practicar, a iniciativa pròpia o a requeriment de l’autoritat judicial, del Ministeri Fiscal o
dels superiors jeràrquics, les primeres diligències de prevenció i custòdia de detinguts.
d) Practicar, sempre i en tot cas, les primeres diligències de prevenció i custòdia de
detinguts.

32. La Constitució Espanyola estableix les funcions genèriques de la Policia Judicial en el seu
article:
a) Article 69.
b) Article 169.
c) Article 126.
d) Disposició addicional tercera.

33. Per a un ciclomotor de dues rodes, la inspecció tècnica de vehicles (ITV) s’ha de fer:
a) Al cap de tres anys d’antiguitat i les següents cada dos anys.
b) Al cap de quatre anys d’antiguitat i les següents cada dos anys.
c) Al cap de tres anys d’antiguitat i les següents cada tres anys.
d) Al cap de quatre anys d’antiguitat i les següents cada quatre anys.
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34. D’acord amb l’article 12 del Reial decret 818/2009, de 9 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de conductors, el permís de conducció de la classe C1+E tindrà un
període de vigència de:
a) 5 anys, en tot cas.
b) 4 anys, mentre el seu titular no compleixi els 65 anys i 2 anys a partir d’aquesta edat.
c) 3 anys, mentre el seu titular no compleixi els 65 anys i 1 any a partir d’aquesta edat.
d) 5 anys, mentre el seu titular no compleixi els 65 anys i 3 anys a partir d’aquesta edat.

35. La Declaració Universal dels Drets Humans va ser aprovada:
a) El 25 de març de 1940 en el destructor Missouri per les potències vencedores de la
segona guerra mundial.
b) Va ser adoptada i proclamada per l’assemblea general de les Nacions Unides el 10 de
desembre de 1948.
c) Es va signar a Roma el 4 de novembre de 1950, mitjançant resolució de tots els estats
membres de les Nacions Unides.
d) Pel compromís d'unió pres als Estats Generals de França pels 577 diputats del tercer
estat el 20 de juny de 1789.

36. L'ús de l'arma de foc està reservat:
a) A situacions de greu conflicte.
b) A situacions on es defensi la vida, pròpia o d'altri.
c) A situacions de gran perill.
d) Són correctes la b i la c.
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37. D’acord amb l’article 41 de l’Ordenança municipal de circulació de Roses, llevat
d’autorització especial, les operacions de càrrega i descàrrega no estan autoritzades:
a) Des de les 20.00 hores fins a les 8.00 hores, cada dia.
b) Des de les 22.00 hores fins a les 8.00 hores, cada dia.
c) Des de les 22.00 hores fins a les 9.00 hores, cada dia.
d) Des de les 20.00 hores fins a les 9.00 hores, cada dia.

38. D’acord amb l’article 16 de l’Ordenança municipal de circulació de Roses, estacionar un
vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de càrrega i descàrrega, llevat dels
autoritzats, és una infracció:
a) Lleu.
b) Greu.
c) Molt greu.
d) Greu o molt greu, depenent del període de temps que es trobi el vehicle estacionat
incorrectament.

39. Quina d’aquestes ordenances no ha estat aprovada en el municipi de Roses:
a) Ordenança de circulació.
b) Ordenança municipal d’animals perillosos.
c) Reglament regulador del servei públic local d’aparcament en superfície controlat per
parquímetres.
d) Ordenança reguladora d’usos, aprofitament i activitats al domini públic marítimterrestre de Roses.
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40. L’àmbit d’aplicació del Reglament del mercat de venda no sedentària de Roses s’estén a:
a) El “mercat de la fruita” i al “mercat de la roba”.
b) Únicament al mercat de la roba.
c) Únicament al mercat de la fruita.
d) S’aplica a qualsevol mercat o fira que tingui lloc en aquest municipi.

PREGUNTES RESERVA

41. Quina de les següents atribucions no correspon aL Ple municipal:
a) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
b) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
c) Crear i regular òrgans complementaris.
d) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
42. Quin rang legal té el Codi Europeu d’Ètica de la Policia de 2001?
a) Instrucció.
b) Recomanació.
c) Directiva.
d) Llei.
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De conformitat amb la clàusula vuitena de les bases que regeixen el procés selectiu, el primer
exercici, prova teòrica (cultura general i coneixements professionals) consta de dues
subproves, ambdues de caràcter obligatori i eliminatori.
La subprova de coneixements professionals consisteix en contestar per escrit un qüestionari
amb un màxim de 40 preguntes tipus test relacionades amb els temes que figuren a l'Annex I
de les bases.
De conformitat amb la clàusula tretzena de les bases que regeixen el procés selectiu, tots els
exercicis són obligatoris i eliminatoris; el primer exercici (prova teòrica) té una qualificació
màxima de 20 punts. Cada subprova es puntua entre 0 i 10 punts i cal obtenir un mínim de 5
punts en cada subprova per superar l’exercici.
Els aspirants que no obtinguin un mínim de 5 punts en cada subprova seran eliminats del
procés selectiu.
Les dues subproves es valoren de la mateixa manera: cada pregunta té diverses opcions de
resposta, de les quals només una d’elles és correcta.
Cada resposta encertada es valora a raó de 0,25 punts.
Les respostes errònies resten 0,0625 punts.
Les no contestades no resten.
Les preguntes reserva es valoren de la mateixa manera que la resta, però només es tindran en
compte si s’invalida alguna de les 40 primeres.

