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RESPOSTES PROVA TEÒRICA
1. A quin article de la Constitució Espanyola es recull que tota persona té dret a la llibertat i a
la seguretat?
a)
b)
c)
d)

13
17*
35
46

2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix en el seu article 8 que els símbols de
Catalunya són:
a)
b)
c)
d)

La bandera, la festa i l'himne.*
La estelada, la festa i l'himne.
La bandera, la festa i la verge de Montserrat.
La estelada, la festa i la barretina.

3. Segons l'article 164 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat, en
matèria de Seguretat pública:
a)
b)
c)
d)

El control i la vigilància del trànsit.*
L'autorització dels centres de formació del personal de seguretat privada.
L'ordenació de les policies locals i la guàrdia civil.
La inspecció i sanció de les activitats de seguretat privada que es realitzin a Catalunya.

4. Segons la Constitució Espanyola als arxipèlags, les illes tindran la seva administració en
forma de...
a)
b)
c)
d)

Cabildos o Consells.*
Cabildos o Muntanyes.
Cabildos o Territoris.
Cabildos o Parcel·les.

5. El marc legal determina que tots els municipi de més de ................. habitants tenen la
potestat, que no obligació, de crear un cos de Policia Local:
a)
b)
c)
d)

5.000 habitants.
8.000 habitants.
9.000 habitants.
10.000 habitants.*
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6. Quin és l'actual President del Parlament Europeu?
a)
b)
c)
d)

Antonio Tajani.*
Erkki Tuomioja.
Donald Tusk.
Jean-Claude Werner.

7. Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, corresponen a les Policies
locals, en el seu àmbit, les següents funcions...
a) Exercir com a Policia judicial d'acord amb l'article 12 de la citada llei i la normativa
vigent.
b) Cooperar en la resolució de conflictes privats, quan siguin requerides per aquest fet.
c) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció
de l'entorn.
d) Totes les respostes són correctes.*
8. La Junta Local de Seguretat, haurà de reunir-se en sessió ordinària, amb caràcter
trimestral i la presidirà:
a)
b)
c)
d)

El cap de la Policia Local.
L'alcalde/ssa.*
El cap dels Mossos d'Esquadra.
El regidor/a de Seguretat Ciutadana.

9. La Comissió Europea és un òrgan independent dels estats membres, i la seva missió és
protegir i vetllar pels interessos comunitaris, però per quants membres està integrada?
a)
b)
c)
d)

4
88
28*
2

10. Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, és una falta molt greu:
a)
b)
c)
d)

La deixadesa en la presentació personal.
L'incompliment d'una jornada de treball sense causa justificada.
La pèrdua de les armes, així com permetre la seva sustracció per negligència simple.
L'abandonament del servei.*
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11. El Ple de l'Ajuntament pot celebrar sessions però de quins 3 tipus?
a)
b)
c)
d)

Ordinàries, Nocturnes i Setmanals.
Ordinàries, Transitòries i Nocturnes de caràcter urgent.
Ordinàries, Extraordinàries i Extraordinàries de caràcter urgent.*
Ordinàries, Anuals i Nocturnes de caràcter simple.

12. El govern i l'administració municipal corresponen a ...
a)
b)
c)
d)

Alcaldes i regidors.*
Alcaldes i Consellers comarcals.
Alcaldes i tècnics.
Alcalde i secretari i interventor de la corporació.

13. Qui és el responsable de la formació, el manteniment, la revisió i la custòdia del Padró
municipal?
a)
b)
c)
d)

L'Ajuntament.*
El Registre Civil.
L'Institut Nacional d'Estadística.
La Policia Municipal.

14. Quina d'aquestes escales comprèn la categoria d'Inspector?
a)
b)
c)
d)

Intermèdia.
Superior.
Executiva.*
Bàsica.

15. Quina és la figura nomenada pel Govern que dirigeix l'Administració de l'Estat a
Catalunya?
a)
b)
c)
d)

Subdelegat del Govern.
President de la Generalitat.
Delegat del Govern.*
El Ministre d'Administracions Públiques.
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16. Quin d'aquests NO és un dels principis bàsics d'actuació de les Policies Locals?
a) Exercir les seves funcions amb absolut respecte a la constitució, a l'Estatut
d'Autonomia i a la resta de l'ordenament jurídic.
b) Actuar amb integritat i dignitat i, en particular, abstenir-se de participar en qualsevol
acte de corrupció i oposar-se al mateix amb fermesa.
c) Col·laborar amb l'Administració de Justícia i auxiliar-la en els termes establerts a la Llei.
d) Observar en determinades ocasions un tracte correcte amb els ciutadans.*
17. No és una competència pròpia del municipi:
a)
b)
c)
d)

La seguretat en llocs públics.
La protecció civil i la prevenció i extinció d'incendis.
La protecció del medi.
Prestar serveis públics de caràcter supra-comarcal.*

18. 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 d'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.*

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

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

20. Quina de les següents lleis té per objecte la regulació d'un conjunt plural i diversificat
d'actuacions de diferent naturalesa orientades a la tutela de la seguretat ciutadana,
mitjançant la protecció de persones i béns i el manteniment de la tranquilitat dels
ciutadans?
a)
b)
c)
d)

Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.
Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat.
Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la Seguretat Ciutadana.*
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.
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PREGUNTES RESERVES
1. A qui correspon la competència exclusiva en matèria de protecció civil a Catalunya?
a)
b)
c)
d)

A l'Estat que pot delegar a les Comunitats Autònomes.
La competència exclusiva en matèria de protecció civil correspon als municipis.
A la Generalitat de Catalunya.*
No és una matèria de l'àmbit competencial de cap Administració Pública.

2. La Junta de Govern Local és:
a)
b)
c)
d)

Obligatòria sempre.
Sempre és obligatòria als municipis de més de 5.000 habitants.*
No és obligatòria.
Actualment la Junta Govern Local ja no existeix.
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