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1. D’acord amb la Constitució Espanyola, quin subjectes estan legitimats per a interposar un
recurs d’empara:

a) Tota persona natural o jurídica que invoqui un interès legítim, el Defensor del Poble, el
Ministeri Fiscal, així com 50 Diputats o 50 Senadors.

b) Únicament les persones físiques que invoquin un interès legítim i el Defensor del Poble i
el Ministeri Fiscal.

c) Tota persona natural o jurídica que invoqui un interès legítim, el Defensor del Poble, així
com 50 Diputats o 50 Senadors.

d) Tota persona natural o jurídica que invoqui un interès legítim, així com el Defensor del
Poble i el Ministeri Fiscal.

2. Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, els ajuntaments que per llurs
circumstàncies especials vegin augmentada l'afluència de visitants durant l'època turística
poden convocar places de policia en règim de funcionari interí, per un període màxim de sis
mesos. Quina d’aquestes condicions és certa:

a) Seguir un curs de formació a l'Escola de Policia de Catalunya, d'una durada de cent
hores.

b) Seguir un curs de formació a l'Escola de Policia de Catalunya, d'una durada de vint
dies lectius.

c) Seguir un curs de formació a l'Escola de Policia de Catalunya, d'una durada de cent
hores o de divuit dies lectius.

d) No és condició obligatòria que els aspirants, per tal de superar les proves selectives
realitzin, com a mínim, una prova física.
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3. Quin d’aquests no és un principi bàsic d’actuació de les policies locals recollit a l’article 10 de
la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals:

a) Actuar, en el compliment de llurs funcions, amb absoluta neutralitat política i
imparcialitat i, en conseqüència, sense fer cap discriminació per raó de naixença, raça,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

b) Les respostes a, c i d són principis bàsics d’actuació de les policies locals recollits a
l’article 10 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol.

c) Atenir-se, en llur actuació professional, als principis de jerarquia i de subordinació; en
cap cas, però, l'obediència deguda no pot emparar ordres que comportin l'execució
d'actes que constitueixin manifestament delicte o que siguin contraris a la Constitució,
a l'Estatut o a les lleis.

d) Col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l'Estat i amb la Policia
Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en
grans concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho.

4. 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 Lisboa.
b) La Carta d’Atenes.
c) El Tractat de Maastricht.
d) La Carta de Rotterdam.
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5. D’acord amb la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat,
iniciades unes actuacions pels jutjats d’instrucció, quan aquests entenguin que existeixin
indicis racionals de criminalitat per la conducta dels membres i de les Forces i Cossos de
Seguretat, suspendran les actuacions i les remetran a:

a) Al jutjat d’instrucció del lloc on presumptament s’hagi comès el fet delictiu.
b) Al Ministeri Fiscal.
c) A l’Audiència provincial corresponent.
d) Al Tribunal Superior de Justícia corresponent.

6. Segons l’article 3 de la Llei 4/2003, d’ordenació del sistema de seguretat 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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7. D’acord amb la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya, la Junta Local de Seguretat ha de reunir-se en sessió ordinària convocada pel
president/a d’acord amb la següent periodicitat:

a) Cada dos mesos.
b) Cada tres mesos.
c) Cada sis mesos, i una de les sessions ha de ser plenària.
d) Una vegada a l’any.
8. D’acord amb la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya, quina d’aquestes funcions no és compartida entre els Mossos d’Esquadra i els
Policies Locals:

a) Les de policia de proximitat i l’auxili i assistència als ciutadans.
b) Les de policia comunitària en els àmbits de la convivència veinal i dels serveis públics
locals.

c) La Intervenció en la resolució amistosa de conflictes privats, si són requerits a fer-ho.
d) La vigilància dels espais públics.
9. Segons l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana al municipi
de Roses, col·laborar en l’espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats és:

a) Una infracció lleu.
b) Una infracció greu.
c) Una infracció molt greu.
d) Actualment, aquesta infracció només està recollida a la Llei 4/2015, de 30 de març, de
Protecció de Seguretat Ciutadana.
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10. D’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, quina d’aquestes conductes
no és una falta greu:

a) L'incompliment de l'obligació de donar compte als superiors dels assumptes que
aquests hagin de conèixer.

b) La sol·licitud o la consecució de permuta de destinació o de canvi de serveis amb
afany de lucre o amb falsedat de les condicions per a tramitar-la.

c) La manca d'assistència sense causa justificada.
d) Els actes i les conductes que atempten contra el decòrum i la dignitat dels funcionaris,
contra la imatge del cos i contra el prestigi i la consideració deguts a la corporació.

11. D’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals la Comissió de Coordinació
de les Policies Locals està constituïda per:

a) El Conseller de Governació, que n'és el president, cinc vocals en representació dels
ajuntaments i quatre vocals en representació de la Generalitat.

b) El Conseller de Governació, que n'és el president, cinc vocals en representació dels
ajuntaments i cinc vocals en representació de la Generalitat.

c) El Conseller de Governació, que n'és el president, deu vocals en representació dels
ajuntaments i quatre vocals en representació de la Generalitat.

d) El Conseller de Governació, que n'és el president, deu vocals en representació dels
ajuntaments i cinc vocals en representació de la Generalitat.
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12. A l'inici de la tramitació d'un procediment judicial o disciplinari instruït als policies locals, o
durant aquesta, l'òrgan competent per a incoar-lo en la via administrativa pot acordar com a
mesures preventives la suspensió provisional. Per quin termini es pot acordar aquesta
suspensió?

a) La suspensió provisional només es pot acordar inicialment per un termini d'un mes, finit
el qual es pot prorrogar per un altre mes, i així successivament fins a un termini màxim
de un any, excepte que l'expedient, per causa imputable a l'expedientat, duri més de
un any i fins que no es dicti una resolució definitiva com a conseqüència d'un
procediment judicial penal.

b) La suspensió provisional només es pot acordar inicialment per un termini d'un mes, finit
el qual es pot prorrogar per un altre mes, i així successivament fins a un termini màxim
de un any, excepte que l'expedient, per causa imputable a l'expedientat, duri més de
18 mesos i fins que no es dicti una resolució definitiva com a conseqüència d'un
procediment judicial penal.

c) La suspensió provisional només es pot acordar inicialment per un termini d'un mes,
finit el qual es pot prorrogar per un altre mes, i així successivament fins a un termini
màxim de sis mesos, excepte que l'expedient, per causa imputable a l'expedientat,
duri més de sis mesos i fins que no es dicti una resolució definitiva com a
conseqüència d'un procediment judicial penal.

d) La suspensió provisional només es pot acordar inicialment per un termini de dos
mesos, finit el qual es pot prorrogar per un altre mes, i així successivament fins a un
termini màxim de sis mesos, excepte que l'expedient, per causa imputable a
l'expedientat, duri més de sis mesos i fins que no es dicti una resolució definitiva com a
conseqüència d'un procediment judicial penal.

Exp.: 2018/002937
Procés selectiu: 1 caporal de la Policia Local (promoció interna)
Primer exercici: prova teòrica
Data: 20 de novembre de 2019

13. D’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, quin és el termini de
prescripció de les faltes greus que cometen els policies locals en l’exercici de les seves
funcions a comptar de la data de comissió de la falta:

a) Al cap d’un mes.
b) Al cap de dos anys.
c) Al cap de 3 anys.
d) Al cap de sis anys.
14. Quin procediment serà l’utilitzat per jutjar un delicte penat amb 8 anys de presó?

a) Procediment del tribunal del jurat.
b) Procediment abreujat.
c) Procediment sumari.
d) Procediment ràpid.
15. En Joan s’està separant de la seva dona i davant de la negativa d’ella a separar-se, la sacseja.

a) Els fets són constitutius d’un delicte de maltractament d’obra per haver-se produït en
l’àmbit familiar.

b) Els fets són constitutius d’un delicte lleu de vexació injusta.
c) Els fets no són constitutius de cap delicte perquè la parella s’està separant.
d) Només es pot qualificar com a delicte quan s’hagués causat una lesió que requereixi
tractament mèdic o quirúrgic.
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16. La presó permanent revisable es podria arribar a aplicar quan, en un delicte d’assassinat,
concorri alguna de les següents circumstàncies:

a) Que la víctima sigui menor d’edat.
b) Que l’autor sigui condemnat per la mort de 2 o més persones.
c) Que l’autor pertanyi a una organització criminal.
d) Totes les respostes són correctes.
17. Quin òrgan de l’ordre jurisdiccional penal coneixerà del delicte de falsificació de moneda i
targeta de crèdit i dèbit falses comesos per organitzacions i grups criminals:

a) El Tribunal Superior de Justícia de la comunitat autònoma l’àmbit territorial del qual
s’ha produït el delicte.

b) La Sala Penal de l’Audiència Nacional.
c) La Sala Penal de l’Audiència Provincial.
d) El Tribunal Suprem.
18. D’acord amb la Llei d’Enjudiciament Criminal, quin d’aquests subjectes no està obligat a
denunciar:

a) El cònjuge del delinqüent no separat legalment.
b) El cònjuge de fet.
c) Els parents col·laterals del delinqüent fins al tercer grau.
d) Cap d’aquests subjectes està obligat a denunciar.
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19. Un menor de 14 anys pot ser detingut com a responsable de la comissió d’un delicte?

a) Si hi ha suficients indicis sí, però per un temps màxim de 24 hores.
b) Només a efectes de protecció, no com a responsable criminal.
c) Sí, en les mateixes condicions que els menors de 14 anys que estableix la Llei 5/2000,
de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

d) En cap cas.

20. D’acord amb l’article 31 de la Llei 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social, la residència temporal és la situació que
autoritza a romandre a Espanya per un període de:

a) Més de 30 dies i menys de 5 anys.
b) Més de 60 dies i menys de 5 anys.
c) Més de 90 dies i menys de 5 anys.
d) Més de 90 dies i menys de 6 anys.
21. D’acord amb la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana,
estaran exempts de responsabilitat per les infraccions comeses en aquesta llei els menors de:

a) 18 anys.
b) 16 anys.
c) 14 anys.
d) 13 anys.
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22. D’acord amb la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, la
tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substància
psicotròpiques en locals o establiments públics és una infracció:

a) Lleu.
b) Greu.
c) Molt greu.
d) Aquesta infracció només està tipificada al Codi Penal.
23. D’acord amb la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana
l’ocupació de la via pública per a la venda ambulant no autoritzada constitueix una infracció
del tipus i li correspon una sanció de:

a) Lleu amb multa de 100 a 600€.
b) Greu amb multa de 601 a 30.000 €.
c) Lleu amb multa de 100 a 800€.
d) Greu amb multa de 801 a 50.000 €.
24. Segons l’Ordenança municipal de circulació de Roses, quan un vianant incompleixi les
indicacions d’un agent de circulació o els seus senyals incorrerà en:

a) Una infracció lleu.
b) Una infracció greu.
c) Una infracció molt greu.
d) Actualment, aquesta infracció no està recollida a l’Ordenança municipal de circulació.
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25. Segons l’Ordenança municipal de circulació de Roses “circular un vehicle sense autorització
per fer-ho” incorrerà en:

a) Una infracció lleu.
b) Una infracció greu.
c) Una infracció molt greu.
d) Actualment, aquesta infracció no està recollida a l’Ordenança municipal de circulació.
26. D’acord amb l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana al
municipi de Roses les infraccions molt greus es sancionaran amb una multa de:

a) Fins a 3.000 €.
b) Fins a 5.000 €.
c) Entre 1.500 € i 5.000 €.
d) Fins a 10.000 €
27. D’acord amb l’article 2 de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència
ciutadana al municipi de Roses, l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança s’estén a:

a) Tot el terme municipal de Roses i, especialment, als espais de domini públic municipal i
els d’ús públic i privat.

b) Als espais d’ús públic, exclusivament.
c) Tot el terme municipal de Roses, únicament, als espais de domini públic municipal.
d) Tot el terme municipal de Roses i, especialment, als espais de domini públic municipal
i els d’ús públic.
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28. D’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives, les activitats recreatives musicals, els espectacles públics i les
activitats o els espectacles públics de caràcter extraordinari disposaran durant tot el seu horari
de funcionament de:

a) Una persona vigilant de seguretat privada a partir de 501 persones d’aforament
autoritzat.

b) Una persona vigilant de seguretat privada a partir de

751 personal d’aforament

autoritzats.

c) Una persona vigilant de seguretat privada a partir de 1.001 persones d’aforament
autoritzat.

d) De dues persones vigilants de seguretat privada a partir de 1.501 persones d’aforament
autoritzat.

29. Respecte a l’estacionament de vehicles de discapacitats al municipi de Roses, els titulars de
targetes d’estacionament per a persones amb disminució expedides per l’Administració poden
estacionar:

a) Exclusivament a les places reservades a aquest efecte exhibint la targeta a la part
frontal del parabrisa en un lloc visible.

b) A les places reservades a aquest efecte exhibint la targeta a la part frontal del parabrisa
en un lloc visible i si no existeix cap tipus de zona reservada per a utilització general de
minusvàlids a prop del punt de destinació del conductor, es permetrà l’estacionament
en aquells llocs on menys perjudici es causi al trànsit,

excepte en els espais

d’estacionament d’horari limitat, però mai en indrets on l’estacionament incorri en
alguna de les causes de retirada del vehicle que preveu aquesta ordenança.
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c) A les places reservades a aquest efecte exhibint la targeta a la part frontal del parabrisa
en un lloc visible i si no existeix cap tipus de zona reservada per a utilització general de
minusvàlids a prop del punt de destinació del conductor, es permetrà l’estacionament
en aquells llocs on menys perjudici es causi al trànsit, fins i tot en els espais
d’estacionament d’horari limitat, però mai en indrets on l’estacionament incorri en
alguna de les causes de retirada del vehicle que preveu aquesta ordenança.

d) A les places reservades a aquest efecte exhibint la targeta a la part frontal del parabrisa
en un lloc visible i si no existeix cap tipus de zona reservada per a utilització general de
minusvàlids a prop del punt de destinació del conductor, es permetrà l’estacionament
en aquells llocs on menys perjudici es causi al trànsit, fins i tot en els espais
d’estacionament d’horari limitat i en indrets on l’estacionament incorri en alguna de les
causes de retirada del vehicle que preveu aquesta ordenança.

30. D’acord amb l’Ordenança de Circulació del municipi de Roses:

a) Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes podran estacionar als llocs
senyalitzats amb aquest efecte. En el supòsit que no n’hi hagi a les rodalies, o que
estiguin ocupats, podran estacionar a les voreres de més de 2,8 metres d’amplada, en
una única fila, a una distància mínima d’un metre entre elles i separades mig metre de
la vorada i en paral·lel a aquesta.

b) Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes podran estacionar als llocs
senyalitzats amb aquest efecte. En el supòsit que no n’hi hagi a les rodalies, o que
estiguin ocupats, podran estacionar a les voreres de més de 3 metres d’amplada, en
una única fila, a una distància mínima d’un metre entre elles i separades mig metre de
la vorada i en paral·lel a aquesta.

c) Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes podran estacionar als llocs
senyalitzats amb aquest efecte. En el supòsit que no n’hi hagi a les rodalies, o que
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estiguin ocupats, podran estacionar a les voreres de més de 3,2 metres d’amplada, en
una única fila, a una distància mínima d’un metre entre elles i separades mig metre de
la vorada i en paral·lel a aquesta.

d) Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes podran estacionar als llocs
senyalitzats amb aquest efecte. En el supòsit que no n’hi hagi a les rodalies, o que
estiguin ocupats, podran estacionar a les voreres de més de 3,4 metres d’amplada, en
una única fila, a una distància mínima d’un metre entre elles i separades mig metre de
la vorada i en paral·lel a aquesta.

31. Un ciclomotor ha de ser sotmès a ITV obligatòriament un cop supera:

a) 3 anys d’antiguitat, cada 2 anys.
b) 4 anys, cada 2 anys.
c) 2 anys, cada 2 anys.
d) Cap resposta de les anteriors és correcta.
32. D’acord amb el Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General
de Conductors, quin d’aquests no és un requisit per obtenir un permís o una llicència de
conducció:

a) En el cas dels estrangers, acreditar la situació de residència normal o estança per
estudis a Espanya d’almenys 3 mesos i tenir l’edat requerida.

b) No estar privat per resolució judicial del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors, ni
trobar-se sotmès a suspensió o intervenció administrativa del permís o llicència de
conducció que es tingui.
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c) Que hagi transcorregut el termini legalment establert, una vegada declarada la pèrdua
de vigència del permís o llicència de conducció del que es sigui titular com a
conseqüència de la pèrdua total de punts assignats.

d) Tot aquests són requisits per obtenir un permís o una llicència de conducció.
33. D’acord amb el Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General
de Conductors el permís de conducció de la classe C1+E té un període de vigència de:

a) 10 anys mentre el seu titular no tingui els 70 anys, i de 3 a partir d’aquesta data.
b) 10 anys mentre el seu titular no tingui els 65 anys, i de 3 a partir d’aquesta data.
c) 5 anys mentre el seu titular no tingui els 75 anys, i de 5 a partir d’aquesta data.
d) 5 anys mentre el seu titular no tingui els 65 anys, i de 3 a partir d’aquesta data.
34. D’acord amb el Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del
procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària, la caducitat d’un procediment sancionador en aquesta matèria té lloc:

a) Transcorregut un mes des de l’inici del procediment sense que hagi recaigut resolució
sancionadora.

b) Transcorregut tres mesos des de l’inici del procediment sense que hagi recaigut
resolució sancionadora.

c) Transcorregut un any des de l’inici del procediment sense que hagi recaigut resolució
sancionadora.

d) Transcorreguts sis mesos des de l’inici de l’expedient.
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35. D’acord amb el Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del
procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària, quin es considera el domicili a efectes de notificacions del conductor:

a) El domicili que els interessats hagin expressat, únicament.
b) El domicili que figuri al Padró d’Habitants.
c) El domicili que els interessats hagin expressat i en defecte d’aquest el que figuri en el
Registre del Conductors i Infractors.

d) El que figuri en el Registre del Conductors i Infractors, i en defecte d’aquest el domicili
que aquests hagin expressat.

36. D’acord amb l’Ordenança municipal de circulació de Roses no procedeix la retirada de
vehicles de la via pública quan:

a) Quan el vehicle romangui estacionat en llocs habilitats per les autoritats municipals
com zones d’aparcament reservat per a l’ús de persones amb discapacitat sense
col·locar el distintiu que ho autoritza.

b) Quan un vehicle romangui estacionat als carrils o parts de les vies reservats
exclusivament per a la circulació o pel servei de determinats usuaris i a les zones
reservades a la càrrega i descàrrega.

c) Quan un vehicle romangui estacionat en llocs habilitats per l’autoritat municipal com
d’estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que ho autoritza, o
quan es superi el doble del temps abonat.

d) En totes aquestes circumstàncies procedeix la retirada de vehicle.
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37. Quin tipus de perill indica aquesta placa:

a) Perill d’objecte inflamable.
b) Perill d’activació d’un incendi.
c) Matèria o objecte perillós divers.
d) Gas no inflamable, no tòxic.

38. D’acord amb el Codi Penal, el conductor que, requerit per un agent de l’autoritat, es negui a
sotmetre’s a les proves legalment establertes per a la comprovació de la tassa d’alcoholèmia
serà castigat amb:

a) En cap cas podrà comportar pena de presó.
b) Pena de presó de 6 mesos a un any.
c) Pena de presó de 6 mesos a un any i privació del dret a conduir vehicles a motor i
ciclomotors per un temps superior a un i fins a dos anys.

d) Pena de presó de 6 mesos a un any i privació del dret a conduir vehicles a motor i
ciclomotors per un temps superior a un i fins a quatre anys.
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39. D’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i
centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures,
el pla d’autoprotecció s’ha de revisar:

a) Cada any, i sempre que hi hagi una modificació substancial.
b) Amb caràcter general, sempre que hi hagi una modificació substancial i, com a mínim,
cada quatre anys.

c) Només cada 3 anys.
d) Amb caràcter general, sempre que hi hagi una modificació i, com a mínim, cada 2 anys.
40. Els plans de protecció civil a Catalunya poden ser:

a) Plans generals, plans territorials i d’autoprotecció.
b) Plans especials, plans comarcals i d’autoprotecció.
c) Plans especials, plans territorials i d’autoprotecció.
d) Actualment, i arran de la modificació de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil
de Catalunya, mitjançant l’acord de Govern 139/2017, pel qual s’aprova el Pla Especial
d’emergència, només existeix com a pla d’autoprotecció a Catalunya, el document únic
de protecció civil anomenat DUPROCIM.
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PREGUNTES RESERVA

41. En quin precepte constitucional s’atribueix a les Forces i Cossos de Seguretat la tasca de
protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i de garantir la seguretat ciutadana?

a) Article 28
b) Article 149.1
c) Article 104
d) Article 99
42. Quina d’aquestes activitats no constitueix una infracció al Reglament del mercat de venda no
sedentària de Roses:

a) Exercir la venda no sedentària per una persona no autoritzada.
b) Vendre articles de segona mà.
c) El muntatge de les parades de 6h a 8h en el mercat de la fruita.
d) No exhibir el preu de les mercaderies.

43. 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.

Exp.: 2018/002937
Procés selectiu: 1 caporal de la Policia Local (promoció interna)
Primer exercici: prova teòrica
Data: 20 de novembre de 2019

44. 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.

