TEST A

COGNOMS I NOM
DNI núm.

SEGONA PART DEL PRIMER EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES PER A
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL – CP1/2016 (PROVA TEÒRICA TEMARI)


Aquest exercici consisteix en respondre, en el termini màxim de 60 minuts, aquest
qüestionari de 50 preguntes amb respostes alternatives.
 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:
Nombre total d’encerts=encerts-(errors:3)
Cada encert es puntuarà amb 0,20 punts
. Les preguntes en blanc no puntuen en cap sentit

1. Quina d’aquestes funcions no és pròpia dels cossos policials locals?
a)
b)
c)
d)

Protecció d’autoritats i custòdia d’instal·lacions locals.
Auxili en cas d’accident, catàstrofe o calamitat.
Policia judicial amb caràcter ple.
L’ordenació, regulació i instrucció d’atestats relacionats amb el trànsit.

2. Quina d’aquestes funcions en relació a la policia local no pot dur a terme la
Generalitat ?
a)
b)
c)
d)

Homogeneïtzar mitjans materials.
Fixar criteris de selecció i formació
Coordinar la formació de les policies locals
Decidir els comandaments de les policies locals

3. Quins d’aquests principis no és un principi d’actuació bàsica de les forces i
cossos de seguretat en relació a les persones detingudes?
a)
b)
c)
d)

S’han d’identificar degudament.
Han de vetllar per la seva vida i integritat física.
Han d’observar curosament tots els tràmits i terminis.
Han de protegir els ciutadans dels actes vandàlics.

4. A què fa referència la congruència?
a)
b)
c)
d)

Al mitjà utilitzat.
A la necessitat de la força
A la proporcionalitat de la força
A la necessitat i racionalitat del mitjà utilitzat.
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5. Quina d’aquestes afirmacions és la més correcta?
a) La detenció ha de practicar-se de manera que menys perjudiqui al
detingut.
b) La detenció ha de practicar-se de manera que més perjudiqui al
detingut, en la seva persona i reputació.
c) La detenció ha de practicar-se de manera que menys perjudiqui al
detingut, en la seva persona, reputació i patrimoni.
d) La detenció ha de practicar-se de manera que menys perjudiqui al
detingut, en la seva persona, reputació, patrimoni i família.
6. Quina d’aquestes característiques no és pròpia de l’activitat policial?
a)
b)
c)
d)

La confidencialitat.
L’arbitrarietat.
La discrecionalitat
El secret professional.

7. Quina relació hi ha entre els drets humans i el codi deontològic policial?
a) Cap, són dos àmbits completament aliens un de l’altre.
b) Tenen molta relació ja que la deontologia policial s’ha d’encaminar al
reconeixement i respecte dels drets humans ja que la policia n’és garant
i protectora.
c) Tot, ja que el codi deontològic està sotmès pel principi de jerarquia
normativa a les normes reguladores dels drets humans.
d) Cap és correcte.
8. L’alcoholèmia pot ser una infracció:
a)
b)
c)
d)

Administrativa o penal.
Només administrativa.
Administrativa i penal.
Només penal.

9. La tinença de droga per consum propi es considera:
a)
b)
c)
d)

Delicte.
Falta administrativa.
Delicte administratiu
No és cap tipus d’infracció.

10. Les funcions bàsiques de la Junta Local de Seguretat són:
a) La coordinació entre forces i cossos de seguretat que actuen en un
municipi.
b) Establir les principals directrius del desplegament a Catalunya.
c) Cap es correcte
d) a) i b) són correctes
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11. Quin és el màxim responsable de la policia local?
a)
b)
c)
d)

L’alcalde.
El ple de l’ajuntament.
El conseller d’Interior.
El ministre d’Interior.

12. La velocitat màxima en un municipi és:
a)
b)
c)
d)

Sempre 50.
Sempre – de 50
Totes són correctes
Cap es correcte.

13. La comissió de coordinació de policies locals, té una naturalesa:
a)
b)
c)
d)

Consultiva.
Facultativa
Vinculant.
Política.

14. La Comissió Especial de Comptes és un òrgan municipal:
a)
b)
c)
d)

Complementari i per tant facultatiu
Decisori
Existent en tots el ajuntaments
La seva existència depèn del nombre d’habitants del municipi

15. La unitat bàsica de l’organització territorial és:
a)
b)
c)
d)

La comunitat autònoma
La província
El municipi
La pedania

16. Són serveis mínims de prestació obligatòria en tots els municipis:
a)
b)
c)
d)

El de clavegueram i biblioteca pública
El de cementiri i recollida de residus
El de neteja viària i tractament de residus
El de transport adaptat

17. Quin dia es celebra la Festa de la Llum de Manresa?
a)
b)
c)
d)

20 de febrer
21 de febrer
22 de febrer
21 de març
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18. Quina d’aquestes variants no pertany al català?
a)
b)
c)
d)

Aranès
Alguerès
Rossellonès
Lleidatà

19. Quin d’aquests elements del patrimoni històric artístic es troba a la ciutat de
Manresa ?
a)
b)
c)
d)

La Col·legiata Basílica de la Seu
La Catedral de Sant Ignasi de Loiola
La Gravera
La Pedrera

20. Quan es justifica la suspensió de drets en un estat constitucional?
a)
b)
c)
d)

No es justifica mai.
En cas de guerra únicament.
Quan es posa en perill l’ordenament de l’Estat.
Quan ho autoritza la Unió Europea.

21. Les proves aportades a un procés obtingudes amb vulneració de drets són:
a)
b)
c)
d)

Invàlides
Immorals però vàlides
Vàlides si les parts es posen d’acord
Vàlides en tot cas.

22. Qui té potestat per aprovar lleis?
a)
b)
c)
d)

El parlament estatal només
Els parlaments autonòmics només
Els parlaments autonòmics i estatal
El govern i parlament estatal.

23. Pot un reglament modificar una llei?
a)
b)
c)
d)

Sí, si és executiu.
Sí, si es tracta d’un reglament estatal.
No, mai.
No, si no hi ha autorització del Govern.

24. Un acte singular del Govern que no tingui contingut polític ni reglamentari és un
acte:
a)
b)
c)
d)

Degut.
Administratiu.
D’ordenació
Legal.
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25. Què és el rang jeràrquic d’una norma?
a)
b)
c)
d)

La seva posició dins de l’ordenament jurídic.
La seva posició dins del llibre que la recull.
La seva posició als textos legals segons la data en què es va publicar.
El nombre de vegades que ha estat modificada.

26. Quina característica no es pot predicar de l’ordenament jurídic?
a)
b)
c)
d)

Dinamisme
Pluralitat
Unitat
Immutabilitat.

27. Com són les lleis del Parlament de Catalunya respecte les estatals?
a)
b)
c)
d)

De jerarquia inferior.
Es regeixen pel principi de competència.
Les orgàniques estatals són superiors
Superiors jeràrquicament les autonòmiques si les estatals són
ordinàries.

28. El Parlament pot funcionar:
a)
b)
c)
d)

Únicament en ple.
Únicament en comissions.
En ple i en sessions extraordinàries.
En ple i en comissions.

29. El Consell Executiu:
a)
b)
c)
d)

És l’òrgan col·legiat legislatiu de Catalunya
És l’òrgan col·legiat de govern de Catalunya
És un òrgan escollit pel Parlament.
És l’òrgan que assessora políticament el president de la Generalitat.

30. Quins municipis disposen de Juntes Locals de Seguretat?
a)
b)
c)
d)

Tots els municipis catalans
Aquells municipis que tenen cos policial local propi.
Aquells municipis de més de 5.000 habitants.
Els municipis que ho hagin sol·licitat a la Delegació del Govern.

31. Què signifiquen les sigles OTG ?
a)
b)
c)
d)

Oficina Territorial de la Generalitat
Organització Territorial de la Generalitat
Oficines de Treball de la Generalitat
Organització de Treball de la Generalitat
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32. Quin d’aquests aspectes no caracteritza l’estat del benestar?
a)
b)
c)
d)

Els subsidis
Les pensions
La desaparició del servei militar obligatori
Les prestacions per desocupació

33. Els serveis socials són un recurs a l’abast de:
a)
b)
c)
d)

Les capes més necessitades
Tots els ciutadans
Segons l’edat
Segons el patrimoni

34. Quin d’aquests factors es pot considerar com a generador de diversitat social i
cultural?
a)
b)
c)
d)

Gènere
Edat
Religió
Totes són correctes

35. A nivell europeu, on s’estableix la igualtat de remuneració per un treball d’igual
valor entre l’home i la dona?
a) Tractat d’Amsterdam
b) Conveni per a la protecció dels drets humans i de les llibertats
fonamentals.
c) Tractat constitutiu de la Comunitat Europea
d) Acta fundacional europea

36. Els maquis eren:
a)
b)
c)
d)

Un partit polític
Un sindicat
Grups armats antifranquistes
Una associació pro-catalana

37. Quins requisits ha de complir el síndic de greuges?
a)
b)
c)
d)

Ser català únicament
Ser major d’edat i estar en plenitud de drets civils
Tenir la condició política de català entre d’altres.
Ser català i gaudir del ple ús dels drets civils i polítics

38. L’agent de policia ha d’informar del motiu de la detenció i els drets inherents al
detingut:
a)
b)
c)
d)

De forma immediata
Dins de les 24 hores.
Dins de les 72 hores.
En el moment del trasllat a comissaria.
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39. La potestat de creació de tributs propis de les entitats locals és:
a)
b)
c)
d)

Originària
Derivada
Les entitats locals no tenen aquesta competència
Segons de quin tribut es tracti.

40. Els procediments penals i administratius per un mateix fet o infracció es duen a
terme:
a)
b)
c)
d)

En paral·lel
Primer el penal i després l’administratiu
Primer l’administratiu i després el penal
En paral·lel, però hem d’esperar a la resolució final del procediment
penal.

41. Què s’ha d’entendre per investigació policial?
a) Aquella activitat que, dins la professió de policia, permet descobrir els
autors d’un fet delictiu
b) Aquella activitat que permet posar a disposició judicial un delinqüent
c) Aquelles actuacions tendents a assegurar les proves del delicte
d) Totes són correctes
42. És obligatori que un conductor se sotmeti a les proves d’impregnació
alcohòlica?
a)
b)
c)
d)

Sí, si té símptomes d’anar begut
Sí, encara que no tingui els símptomes
No, cal que els agents acreditin l’estat d’embriaguesa
Cap és Correcta

43. Quina és la taxa d’alcoholèmia permesa dels conductors novells?
a)
b)
c)
d)

0.01 mg/litre
0,25 mg/litre
0,15 mg/litre
0,5 mg/litre

44. Segons l’article 164 de l’Estatut, en matèria de seguretat pública, a qui
correspon la planificació i la regulació del sistema de seguretat pública i
l’ordenació de les policies locals?
a)
b)
c)
d)

Al Ministeri de l’Interior
A l’Alcalde de cada municipi
A la Generalitat
Al Conseller d’Interior
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45. Són forces i cossos de seguretat
a)
b)
c)
d)

Tots els cossos policials públics i privats de l’Estat espanyol
Nomes les policies dependents de l’Estat central
Tots els cossos policials públics de l’Estat espanyol
Aquells que tinguin aquesta consideració segons decret del Consell de
Ministres

46. Els cossos de la policia local es defineixen com
a)
b)
c)
d)

Instituts armats de naturalesa civil
Instituts de naturalesa policial
Cossos policials de naturalesa civil
Cossos armats jerarquitzats

47. Quin article de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, regula les funcions de la
policial local?
a)
b)
c)
d)

54
53
15
51

48. Quina de les lleis següents no s’aplica a les policies locals?
a)
b)
c)
d)

La Llei reguladora de les bases de règim local
La Llei 10/1994, d’11 de juliol
La Llei 16/1991, de 10 de juliol
La Llei 2/1986, de 13 de març

49. Què s’ha d’entendre per investigació policial?
a) Aquella activitat que dins la professió de policia, permet descobrir els
autors d’un fet delictiu
b) Aquella activitat que permet posar a disposició judicial un delinqüent
c) Aquelles actuacions tendents a assegurar les proves del delicte
d) Totes són correctes

50. La finalitat de la investigació policial davant un fet criminal consisteix a:
a)
b)
c)
d)

Saber qui ha esta l’autor
Obtenir proves per fonamentar una acusació
Arribar al convenciment de la innocència o culpabilitat d l’acusat
a) i b) són correctes

