TIPUS A
COGNOMS I NOM
DNI núm.

QUART EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DE 7
PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL PEL SISTEMA D’OPOSICIÓ LLIURE
(CP01/2019AL)





Aquest exercici consisteix en respondre, en el termini màxim de 60 minuts, aquest
qüestionari de 40 preguntes amb respostes alternatives i una pregunta a desenvolupar.
Cal que poseu un cercle a la resposta que considereu que és la correcta.
La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 10 punts.
Sistema de puntuació serà el següent:
Preguntes de resposta alternativa (8 punts):
Nombre total d’encerts= encerts-(errors:2)
Cada encert es puntuarà amb 0’20 punts.
Les preguntes en blanc no puntuen en cap sentit.
Pregunta a desenvolupar (2 punts)

Preguntes de resposta alternativa (8 punts)
1. Que signifiquen les sigles “EPA”?
a. Enquesta de població activa
b. Enquesta de població aturada
c. Economia productiva anual
2. Quins tres elements caracteritzen el fenomen migratori actual:
a. Diversitat cultural, estancament flux migratori, refugiats polítics
b. Creixement constant, xarxes migratòries i diversificació
c. Migracions regionals, aculturació i motivacions econòmiques
3. Quina d’aquestes característiques no és pròpia de la societat de la informació?:
a. Disponibilitat
b. Immediatesa
c. Dificultat d’accés
4. Quan parlem de la societat del coneixement, parlem de:
a. Noves tecnologies
b. Formació on-line
c. Societat de la informació
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5. Els sistemes de comunicació han evolucionat paral·lelament a:
a. Evolució humana
b. Evolució antropològica
c. Evolució informàtica
6. El protocol SSL (Secure Sckets Layer) és:
a. Un protocol dissenyat per enviar dades confidencials a través de la xarxa
b. És un protocol de la UE per al tractament de dades de caràcter personal
c. És el sowfware multimèdia més utilitzat
7. L’actual Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) es va aprovar per la llei orgànica:
a. 5/2006
b. 6/2006
c. 7/2006
8. L’ordenació dels transports terrestres que transcorrin íntegrament per Catalunya és
una competència de la generalitat de tipus:
a. Executiva
b. Indistinta
c. Exclusiva
9. Segons l’EAC, una matèria és de competència exclusiva de la Generalitat quan li
correspon:
a. Únicament la potestat reglamentària i la funció executiva
b. Únicament la potestat legislativa i reglamentària
c. Íntegrament la potestat legislativa, la reglamentària i la funció executiva
10. Quin article de l’EAC regula les competències de la Generalitat en matèria de
seguretat pública?
a. 162
b. 164
c. 166
11. Quants membres integren la mesa del Parlament?
a. Cinc, el president, dos vicepresidents i dos secretaris
b. Set, el president, dos vicepresidents i quatre secretaris
c. Vuit, el president, tres vicepresidents i quatre secretaris
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12. Qui nomena als membres del Consell de Garanties Estatutàries?
a. El Rei
b. El President del Parlament
c. El president de la Generalitat
13. Qui autoritza les proves esportives interurbanes que es puguin celebrar en vies
urbanes?
a. No es poden celebrar aquest tipus de proves
b. El Departament de Governació
c. El Servei Català de Trànsit
14. D’acord amb el principi de supletorietat o subsidiarietat del dret estatal:
a. S’aplicarà el dret estatal quan no n0hi hagi d’autonòmic
b. S’aplicarà el dret autonòmic quan no n’hi hagi d’estatal
c. En cas de contradicció entre una norma estatal i una autonòmica s’aplicarà
sempre l’autonòmica
15. Com es classifiquen les garanties dels drets constitucionals?
a. Normatives, institucionals i jurisdiccionals
b. Jurisdiccionals, normatives i executives
c. Normatives i institucionals
16. Quina de les següents no és funció del Defensor del Poble?
a. Supervisar l’activitat de l’administració
b. Interposar recurs d’empara constitucional
c. Totes ho són
17. Pot pertànyer un jutge a un partit polític?.
a. Només com afiliat
b. Només als partits polítics d’abast autonòmic
c. No, en cap cas
18. Quins dos criteris bàsics determinen l’estructura del poder judicial?
a. Material i territorial
b. Jurisdiccional i competencial
c. Civil i militar
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19. L’estat unitari es basa en l’existència de:
a. Un govern i un parlament
b. Un govern i diversos parlaments
c. Diversos governs i un parlament
20. L’estat unitari neix a:
a. Suïssa
b. Brasil
c. França
21. El govern i l’administració de les províncies s’encomana a:
a. Les mancomunitats
b. Els consells comarcals
c. Les diputacions
22. L’estat unitari es basa en els principis de:
a. Unitat, uniformitat i centralització
b. Unitat, uniformitat i descentralització
c. Unitat, diversitat i centralització
23. Quin dels següents tractats reforça el paper del Parlament Europeu en matèria
pressupostària?:
a. El Tractat de Maastrich
b. El Tractat de Lisboa
c. La Constitució Europea
24. Quina de les següents normes no forma part del dret secundari?
a. El Tractat de la Ceca
b. La Directiva
c. La Recomanació
25. Quin dels principis que regeixen les relacions entre el dret comunitari i el dels
Estats membres suposa que la integració del dret comunitari en els ordenaments
jurídics interns és directa?
a. La primacia
b. L’efecte directe
c. La superioritat jeràrquica
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26. Segons el Tractat de Lisboa, la Presidència estable del consell Europeu té una
durada de:
a. 2 anys i mig
b. 3 anys
c. 3 anys i mig
27. Segons l’article 149 de la Constitució Espanyola, la competència en matèria de
seguretat pública:
a. És una competència exclusiva de l’Estat
b. És una competència transferida a algunes comunitats autònomes
c. No especifica qui ostenta la competència de seguretat pública
28. Quina d’aquestes comissaries generals s’encarrega de la persecució de les
organitzacions criminals que no busquen una finalitat econòmica i que són un risc
per a la pau social?
a. Comissaria General d’Investigació, Criminal
b. Comissaria General d’Informació
c. Comissaria General de Recursos Operatius
29. Dins el departament d’Interior, la Comissaria General de Relacions Institucionals,
Prevenció i Mediació forma part de l’estructura de:
a. La Direcció General de Protecció Civil
b. La Secretaria de Seguretat
c. La Direcció General de Policia
30. Quin concepte recull els mètodes, els recursos, els procediments necessaris i la
sistemàtica adequada d’aspectes crítics dels processos en l’operació policial?
a. Pla General de Seguretat de Catalunya
b. La Carta de Serveis de la PG-ME
c. El sistema de gestió de la qualitat de la Direcció General de la Policia
31. L’any 1736 hi havia 11 poblacions catalanes amb Esquadras de Paisanos Armados
. Senyala en quina no hi eren presents:
a. Valls
b. L’Ametlla del Vallès
c. L’Arboç
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32. A quina definició respon el terme “ciutadà extracomunitari”?
a. És una persona que resideix en un altre Estat membre de la Unió Europea
b. És una persona que és membre d’un Estat que no forma part de la Unió
Europea
c. És una persona que es troba fora de la Unió Europea
33. El Tractat de Schengen fa referència a:
a. Supressió de controls a les fronteres comunes
b. Creació de la CIA
c. Creació de la FBI
34. Com s’anomena la “persecució en calent” en el Conveni d’Aplicació de l’Acord
Schengen (CAAS)?
a. Control específic de vehicle
b. Recerca in itinere
c. Persecució transfronterera
35. La Llei 4/2003, de 7 d’abril, regula:
a. Les Bases del Règim Local
b. La Policia de la Generalitat
c. El sistema de seguretat pública de Catalunya
36. Quins d’aquests principis no és un principi d’actuació bàsica de les FCS en relació
a les persones detingudes?
a. Han de vetllar per la seva vida i integritat física
b. Han d’observar curosament tots els tràmits i terminis
c. Han de protegir els ciutadans dels actes vandàlics
37. La de policia judicial és una:
a. Funció compartida entre les policies autonòmiques i les FCSE
b. Funció de col·laboració entre les policies autonòmiques i les FCSE
c. Funció exclusiva de les FCSE
38. Quin dels següents principis no forma part del principi general d’adequació a
l’ordenament jurídic en l’actuació de les FCS?
a. Neutralitat política i no discriminació
b. Integritat davant actes de corrupció
c. Lleialtat institucional
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39. Quina d’aquestes no destaca com a funció pròpia de les policies locals?
a. Policia de Trànsit
b. Prevenció de delictes
c. Policia administrativa
40. A quina part del Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya es fa referència als
vigilants municipals?
a. El codi només s’aplica a cossos policials
b. Al preàmbul
c. A la disposició transitòria

Pregunta a desenvolupar (2 punts)
Defineix en un màxim de 10 línies que és la Deontologia Policial
És un enunciat de principis i ideals als quals els agents d’un servei de policia es
comprometen. El Codi de deontologia policial és una garantia per al ciutadà, però
també per al mateix agent de policia, que entén i accepta les regles amb les quals ha
de treballar i les assimila com a pròpies.
La policia té una deontologia particular. En un estat democràtic, la policia ha de vetllar
per la protecció dels drets humans de totes les persones. I perquè això sigui així, la
policia no solament ha de complir i fer complir la llei, sinó que, a més, ha de mostrar
respecte cap als drets de les persones.
Els principals organismes internacionals coincideixen a considerar la deontologia
policial d’acord amb les declaracions internacionals dels drets humans i amb la
convicció que, en un sistema democràtic, l’Estat i la policia no només han de respectar
els drets humans, sinó que n’han de ser els garants i protectors.
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