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1. Quina d’aquestes és una infracció greu, d’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, de les Policies Locals?
a) Els actes i les conductes que atempten contra el decor i la dignitat dels
funcionaris, contra la imatge del cos i contra el prestigi i la consideració deguts
a la corporació.
b) El fet d’originar enfrontaments en el servei o el lloc de treball i el fet de
prendre-hi part.
c) La intervenció en un procediment administratiu si hi ha establerts legalment
motius d’abstenció.
d) Totes les respostes anteriors són correctes. *
2.- La taxa d’alcoholèmia sancionable, de les persones conductores en general, es
sancionarà si superen els:
a) 0,15 mil·ligrams per litre d’aire expirat.
b) 0,20 mil·ligrams per litre d’aire expirat.
c) 0,25 mil·ligrams per litre d’aire expirat. *
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
3. A quin Títol de la Constitució Espanyola es recull l’organització territorial de
l’Estat?
a) Títol VIII. *
b) Títol V.
c) Títol III.
d) Títol VI.
4. Les infraccions administratives tipificades a la Llei orgànica 4/2015 de protecció
de la seguretat ciutadana prescriuen:
a) Al cap de 6 mesos les infraccions lleus, a l’any les infraccions greus i al cap de
dos anys les infraccions molt greus. *
b) Al cap de 3 mesos les infraccions lleus, al cap de 6 mesos les infraccions
greus i a l’any les infraccions molt greus.
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c) A l’any les infraccions lleus, al cap de dos anys les infraccions greus i al cap de
tres anys les infraccions molt greus.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
5. D’acord amb la Llei 4/2003 del sistema de seguretat pública de Catalunya, la
Comissió de Policia de Catalunya:
a) És l’òrgan col·legiat consultiu superior en matèria de coordinació entre la
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i les Policies Locals de Catalunya.
b) És l’òrgan col·legiat consultiu superior en matèria de coordinació entre la
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i les Forces i Cossos de
Seguretat de l’Estat.
c) Està integrada pel conseller/a del departament amb competències en matèria
de seguretat pública, que la presideix, i cinc vocals en representació dels
ajuntaments i cinc vocals en representació del Govern.
d) Les respostes A i C són correctes. *
6. Qui presideix la Junta Local de Seguretat?
a) El conseller d’interior.
b) L’alcalde. *
c) El regidor de Seguretat Ciutadana.
d) Cap resposta és correcta.

7. El Tribunal Constitucional està integrat per:
a) Vint membres, per un període de nou anys.
b) Dotze magistrats, per un període de nou anys. *
c) Dotze magistrats, per un període de cinc anys.
d) Vint membres, per un període de cinc anys.
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8. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya entrà en vigor:
a) El 9 d’agost de 2006. *
b) El 3 d’octubre de 2009
c) El 6 de febrer de 2007
d) El 5 d’agost de 2007
9. D’acord amb l’article 10 de la Llei 16/1991, de 10 juliol, són principis bàsics
d’actuació:
a) Exercir llurs funcions amb respecte absolut 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-s’hi amb fermesa.
c) Impedir, en l’exercici de llur actuació professional, qualsevol pràctica abusiva,
arbitrària o discriminatòria que comporti violència física o moral.
d) Totes les respostes anteriors són correctes. *
10. Quins d’aquests no és un dret fonamental recollit en el Títol I, secció Primera,
capítol Segon de la Constitució Espanyola?
a) Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
b) Dret a la llibertat i a la seguretat.
c) Dret de vaga.
d) Dret a la propietat. *
11. Segons l’article 11.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, són elements del municipi:
a) El territori.
b) La població.
c) L’organització.
d) Totes les respostes anteriors són correctes. *
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12. Segons la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del síndic de greuges, la persona
titular de la institució del síndic de greuges és elegida per:
a) El Parlament. *
b) El Govern de la Generalitat a proposta del president.
c) L’assemblea constituent de la Unió Europea.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
13. El Codi de conducta per a funcionaris encarregats de fer complir la llei va ser
aprovat:
a) Per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 17 de desembre de 1978. *
b) Pel Consell d’Europa el 14 de febrer de 1981.
c) Pel Parlament de la Unió Europea el 15 de juny de 1969.
d) Per la UNESCO el 28 de desembre de 1975.
14. L’article 164 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que en matèria de
seguretat pública, d’acord amb el que disposa la legislació estatal, correspon a la
Generalitat:
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 de la Generalitat- Mossos d’Esquadra.
c) El control i la vigilància del trànsit.
d) Totes les respostes anteriors són correctes. *
15. Segons la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals, l’escala bàsica
comprèn:
a) Únicament, la categoria d’agent
b) La categoria d’agent i caporal. *
c) Caporal i Sergent
d) La categoria d’interí i agent
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PREGUNTES RESERVA

16. El permís de conducció de la classe A1:
a) Autoritza a conduir motocicletes lleugeres fins a 125 cc amb sidecar o sense. *
b) Autoritza a conduir motocicles amb una potència màxima de 45 Kw i una
relació potència/pes no superior a 0.10Kw/kg.
c) Les respostes a i b són correctes.
d) Autoritza a conduir tricicles de motor amb una potència superior a 15 Kw.

17. L’article 104 de la Constitució Espanyola, en establir la missió de les forces i
cossos de seguretat, dóna prioritat:
a) A l’ordre públic.
b) A la protecció dels drets i llibertats dels ciutadans. *
c) A la garantia de l’obediència institucional.
d) A l’aplicació de les lleis i dels reglaments.
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De conformitat amb la base vuitena, el 2n exercici (prova teòrica) consisteix en
contestar per escrit, en un període màxim de 15 minuts, un qüestionari en català de
15 preguntes tipus test sobre coneixements teòrics-professionals relacionats amb els
temes que figuren a l'Annex I de les bases.

Aquest exercici es valora segons el següent barem:

Resposta correcta: 1 punt per cada resposta correcta

Resposta incorrecta: –0,25 punts per cada resposta incorrecta

Respostes en blanc: no descompten

Es preveuen 2 preguntes addicionals de reserva que només seran valorades en el cas
que s'anul·li alguna de les 15 anteriors.

Es puntua entre 0 i 15 punts i cal obtenir una puntuació mínima de 7,5 punts en tot
l’exercici per superar-lo i passar a realitzar el següent.

