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1. La Constitució Espanyola de 1978 té:
a) 169 articles, 4 disposicions addicionals, 9 disposicions transitòries, 1 disposició
derogatòria i 1 disposició final. *
b) 178 articles, 4 disposicions addicionals i 4 disposicions finals.
c) 196 articles i 1 disposició final.
d) 150 articles, 4 disposicions addicionals, 9 disposicions transitòries i 1 disposició
final.

2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que el Parlament de Catalunya:
a) Exclusivament, gaudeix d’autonomia legislativa.
b) Gaudeix d’autonomia organitzativa, financera, administrativa i disciplinària. *
c) Es compon d’un mínim de 100 diputats i un màxim de 200.
d) Les respostes a) i c) són correctes.

3. Segons l’article 18.2 de la Constitució Espanyola, només és legítima l’entrada en un
domicili:
a) Amb consentiment del titular.
b) Per resolució judicial.
c) En els supòsits de delicte flagrant.
d) Totes les respostes anteriors són correctes. *

4. El Consell General del Poder Judicial està integrat:
a) Pel president del Tribunal Suprem i per vint membres nomenats pel rei per un
període de 5 anys. *
b) Pel president del Tribunal Constitucional i per dotze membres nomenats pel rei per
un període de 9 anys.
c) Pel president del Tribunal Suprem i per vint membres nomenats pel rei per un
període de 9 anys.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
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5. Segons l’article 164 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya correspon a la
Generalitat, en matèria de seguretat:
a) La planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya i
l’ordenació de les policies locals.
b) El control i la vigilància del trànsit.
c) Les respostes a) i b) són correctes. *
d) La potestat sancionadora per a les infraccions comeses pels membres de les
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

6. 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 a Catalunya. *
b) És l’òrgan col·legiat consultiu i de participació 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 adscrita al departament titular de les competències en matèria de benestar i
acció social i està integrada pel conseller/a del departament amb competències
en matèria de seguretat pública, que la presideix, i per 10 vocals en representació
dels ajuntaments i 10 vocals en representació del govern.
d) Les respostes a) i c) són correctes.

7. L’article 16 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat
ciutadana, estableix que els agents podran requerir la identificació de les persones:
a) Quan existeixin indicis que han pogut participar en la comissió d’una infracció.
b) Per prevenir la comissió d’un delicte.
c) Sempre que ho considerin oportú, actuant en tot cas, amb proporcionalitat,
congruència i oportunitat.
d) Les respostes a) i b) són correctes. *
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8. En aplicació de l’article 53 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de les forces i
cossos de seguretat, són funcions dels cossos de policia local:
a) Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.
b) Cooperar en la resolució de conflictes privats, quan siguin requerits.
c) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que
estableixen les normes de circulació.
d) Totes les respostes anteriors són correctes. *

9. D’acord amb l’article 48 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals,
són infraccions molt greus:

a) La reincidència en la comissió de faltes lleus.
b) La manca notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les
tasques encomanades.
c) L’abandonament del servei.
d) Les respostes b) i c) són correctes. *
10. Quina és l’edat mínima requerida per a conduir motocicletes de la categoria A2?
a) 14 anys.
b) 16 anys.
c) 18 anys. *
d) 20 anys.
11. Quina de les següents no és una institució de la Unió Europea?
a) El Parlament Europeu.
b) El Tribunal de Garanties Estatutàries de la Unió Europea. *
c) El Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
d) La Comissió Europea.
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12. D’acord amb l’article 52 la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals, la
comissió d’una infracció greu comportarà:
a) L’amonestació.
b) La suspensió de funcions, per més de quinze dies i menys d’un any, amb la
pèrdua de les retribucions corresponents. *
c) La suspensió de funcions, d’un a quinze dies, amb la pèrdua de les retribucions
corresponents.
d) Les respostes a) i c) són correctes.

13. La taxa d’alcohol pels conductors en general és sancionable:
a) Superior a 0,25 mg/l d’aire expirat o superior a 0,5 g/l en sang. *
b) Superior a 0,60 mg/l d’aire expirat
c) Superior a 0,50 mg/l d’aire expirat.
d) Superior a 0,15 mg/l d’aire expirat.

14. Quin dels següents supòsits no és un delicte contra la seguretat viària establert en
el Codi Penal?
a) Conduir un vehicle a motor sense haver obtingut mai permís de conducció.
b) Conduir un vehicle a motor amb una taxa d’alcohol superior a 0,60 mg/l d’aire
expirat.
c) Conduir un vehicle a motor amb una taxa superior a 0,50 mg/l d’aire expirat. *
d) Les respostes a) i b) són correctes.
15. Quin dels següents òrgans no forma part del Poder Judicial?
a) El Tribunal Suprem.
b) Les audiències provincials.
c) Els tribunals superiors de justícia de les comunitats autònomes.
d) El Ministeri Fiscal. *
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16. Segons la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, són forces i cossos de seguretat:
a) Les forces i cossos de seguretat de l’Estat dependents del Govern de la Nació.
b) Els cossos de policia dependents de les comunitats autònomes.
c) Els cossos de policia dependents de les corporacions locals.
d) Totes les respostes anteriors són correctes. *
17. Actualment, el Parlament Europeu té:
a) 705 eurodiputats. *
b) 751 eurodiputats.
c) 735 eurodiputats.
d) 550 eurodiputats.
18. Segons l’article 40 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana, les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen:
a) Al cap de sis mesos.
b) Al cap de dos anys.
c) Al cap de tres anys. *
d) Al cap de quinze anys.
19. D’acord amb l’article 21 del Reglament general de circulació, els agents
encarregats de la vigilància del trànsit podran sotmetre a les proves de detecció
alcohòlica:
a) A qualsevol usuari de la via o conductor de vehicle implicat directament com a
possible responsable en un accident de circulació.
b) A qui condueixi qualsevol vehicle amb símptomes evidents.
c) Als conductors que siguin denunciats per la comissió d’alguna infracció a les
normes contingudes en aquest reglament.
d) Totes les respostes anteriors són correctes. *
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20. Segons l’article 39 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana, les infraccions lleus se sancionaran amb:
a)
b)
c)
d)

Multa de 100 € a 600 €. *
Multa de 300 € a 600 €.
Multa de 500 €.
Multa de 100 € a 200 €.

PREGUNTA RESERVA

21. El Tractat de la Unió Europea:
a)
b)
c)
d)

Fou signat a Maastricht el 7 de febrer de 1992. *
Fou signat a Maastricht el 2 d’octubre de 1993.
Fou signat a Maastrich el 8 de maig de 1992.
Fou signat a Maastrich el 17 de febrer de 1993.
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Aquest exercici és obligatori i eliminatori i consisteix en contestar per escrit, en un
període màxim de 20 minuts, un qüestionari en català de 20 preguntes tipus test
sobre coneixements teòrics-professionals relacionats amb els temes que figuren a
l'Annex I de les bases.

Es preveu 1 pregunta addicional de reserva que serà valorada en el cas que s'anul·li
alguna de les 20 anteriors, per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes
o d’alguna de les respostes plantejades o perquè hi hagués més d'una resposta
correcta. En aquests supòsits, s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació
resultant, la pregunta reserva.

Aquest exercici es valorarà segons el següent barem:

Per cada resposta correcta: 1 punt

Per cada resposta incorrecta: –0,25 punts

Les preguntes no contestades no restaran

Es puntuarà entre 0 i 20 punts i cal obtenir una puntuació mínima de 10 punts en tot
l’exercici per superar-lo i passar a realitzar el següent.

