Exp.: 5580/2015

Convocatòria 6 agents interins
Prova teòrica
15 d’abril de 2016

RESPOSTES PROVA TEÒRICA
1. 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 multicultural?
a)
b)
c)
d)

La Carta Magna.
La Carta d’Espanya.
La Carta de Brussel·les.
La Carta de Rotterdam.*

2. Què és el SIS a l'àmbit policial?
a)
b)
c)
d)

Silicona integrada Systems d'informació policial.
Sistema Integral de Salud policial.
Sistema integrat europeu d'informació d'interès policial.*
Science in Sport nutricional policial.

3. D'acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, quina
d'aquestes no és una funció d'un policia en règim de funcionari interí?
a)
b)
c)
d)

Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques.
Vigilar els espais públics.
Exercir de policia administrativa.
Dur a terme les actuacions destinades a l'ordenació i la senyalització del trànsit.*

4. Segons l'article 24 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya,
quines categories comprèn l'escala intermèdia?
a)
b)
c)
d)

Sergent i caporal.
Inspector i sots-inspector.
Sots-inspector i sergent.*
Caporal i agent.
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5. Quina d'aquestes és considerada per la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals
de Catalunya, com una falta molt greu?
a)
b)
c)
d)

L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats.*
La impuntualitat durant dues jornades a la feina.
La pèrdua de credencials.
La incorrecció en el vestir.

6. A quina d'aquestes urbanitzacions de Roses es troba el carrer Berlín?
a)
b)
c)
d)

Mas Mates.
Mas Oliva.
Mas Fumats.*
Mas Boscà.

7. A quins municipis s'haurà de constituir la Junta Local de Seguretat?
a)
b)
c)
d)

A tots, independentment de si tenen cossos policials o no.
Només als que tenen algun cos de seguretat de l'Estat.
Als que tenen cos de policia propi.*
Als de menys de 100 habitants.

8. Les infraccions de trànsit GREUS prescriuen als:
a)
b)
c)
d)

2 dies.
22 mesos.
6 mesos.*
1 any i 1 dia.
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9. La taxa d'alcoholèmia de les persones conductores novelles administrativament és
sancionable a partir de:
a)
b)
c)
d)

0,50 mg/l d'aire expirat.
0,15 mg/l d'aire expirat.*
0,25 mg/l d'aire expirat.
0,26 mg/l d'aire expirat.

10. Les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat encarregats de la vigilància del trànsit
tenen presumpció de veracitat:
a)
b)
c)
d)

Sempre.
Només quan s'hagi enregistrat amb càmera de vídeo o foto.
No tenen valor probatori.
Sempre tenen valor probatori sense perjudici de les proves de descàrrec que pugui
presentar la persona denunciada.*

PREGUNTES RESERVES
1. Durant quina d'aquestes guerres Roses va ser l'única plaça forta de Catalunya que mai va
donar l'obediència a Carles III?
a)
b)
c)
d)

La Guerra de Successió.*
La Guerra dels Segadors.
La Guerra dels Nou Anys.
La Guerra Gran.

2. La competència de policia judicial es troba regulada a:
a)
b)
c)
d)

La Constitució Espanyola.
La Llei orgànica 2/86 de forces i cossos de seguretat.
La Llei 16/91 de les policies locals de Catalunya.
Totes les respostes són correctes.*
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