TIPUS A
COGNOMS I NOM
DNI núm.

SEGONA PART DEL PRIMER EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES PER A
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL – CP1-AGENT/LLIU (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.- El mandat del síndic de greuges és de:
a. 2 anys
b. 3 anys
c. 4 anys
d. 5 anys
2.- Les comissions parlamentàries poden ser:
a. Permanents i transitòries
b. Transitòries únicament
c. Permanents i no permanents
d. Permanents únicament
3.-El Síndic de Greuges actua a iniciativa:
a. Pròpia sempre
b. D’ofici sempre
c. A petició del Parlament únicament
d. D’ofici o a instància de part
4.- Quina de les següents institucions és una institució catalana de rellevància estatutària?
a. El Consell de Garanties Estatutàries
b. El Síndic de Greuges
c. El Consell Audiovisual de Catalunya
d. Totes són correctes
5.- Qui autoritza les proves esportives interurbanes que es puguin celebrar en vies urbanes a
Catalunya?
a. No es poden celebrar aquest tipus de proves
b. El servei català de trànsit
c. El departament de governació i relacions institucionals
d. El departament de medi ambient per controlar la contaminació
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6.- La Generalitat, com a conjunt d’institucions de Catalunya, compren com a institucions
principals:
a. El President de la Generalitat i el Consell Executiu
b. El Consell Executiu i el Parlament
c. El President de la Generalitat, el Consell Executiu, el Parlament i el President del Parlament
d. El Parlament, la Presidència de la Generalitat i el Govern
7.- Són serveis mínims de prestació obligatòria en tots els municipis:
a. El de clavegueram i biblioteca pública
b. El de cementiri i recollida de residus
c. El de neteja viària i tractament de residus
d. El de transport adaptat
8.- Què és l‘enquesta de seguretat pública a Catalunya?.
a. Uns resums elaborats pels ajuntaments catalans
b. Una enquesta elaborada per les diputacions
c. Un llistat elaborat per les comissaries
d. Una eina estadística elaborada pel Gabinet d’Estudis de la seguretat
9.- Qui difon les estadístiques sobre el trànsit a Catalunya?
a. El Servei Català de Trànsit
b. El Servei de Protocol i Relacions Institucionals
c. Els regidors dels Ajuntaments
d. El Conseller en roda de premsa específica
10.- L’origen de la Guerra de Successió és la mort sense descendència de
a. Felip VI
b. Felip V
c. Carles II
d. Carles III
11.- Les primeres eleccions democràtiques després de la mort del general Franco es van
celebrar l’any:
a. 1936
b. 1975
c. 1977
d. 1979
12.- Quantes comarques té Catalunya?
a. 37
b. 41
c. 39
d. 42
13.- Com es coneix el conflicte bèl·lic que es va desenvolupar entre els anys 1808 i 1814?
a. Guerra dels Segadors
b. Guerra de Successió
c. Guerra dels Trenta Anys
d. Guerra del Francès
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14.- Quina data marca l’inici simbòlic de la Renaixença?
a. 1833
b. 1716
c. 1848
d. 1898
15.- Qui es considera el primer novel·lista català?
a. J. Verdaguer
b. N. Oller
c. A. Guimerà
d. V. Almirall
16.- Quina és la unitat bàsica de l’organització territorial?
a. Poble
b. Municipi
c. Comarca
d. Província
17.- La comarca del Montsià es troba a l’àmbit territorial:
a. Comarques gironines
b. Camp de Tarragona
c. Terres de l’Ebre
d. Àmbit de Ponent
18.- Quina comarca té un clima de tipus atlàntic?
a. Vall d’Aran
b. La Segarra
c. L’Anoia
d. Cap en té
19.- Què signifiquen les sigles “EPA”?
a. Enquesta de Població Aturada
b. Enquesta de Producció Activa
c. Economia Productiva Anual
d. Cap és correcta
20.- El senyal d’identitat de les actuals migracions és de:
a. Caràcter cultural
b. Caràcter estatal
c. Caràcter regional
d. Caràcter global
21.- L’era de la informació es diferencia de les anteriors conquestes tecnològiques per:
a. Alt cost econòmic de les informacions
b. Abast limitats dels canvis
c. Protagonisme de conjunt dels ciutadans
d. Només els sectors privilegiats tenen accés a la informació
22.- Un acte singular del Govern que no tingui contingut polític ni reglamentari és un acte:
a. Degut.
b. Administratiu
c. D’ordenació
d. Legal
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23.-A partir de quina dècada del segle XX la societat occidental pren consciència de l’impacte
del creixement econòmic sobre el medi ambient?
a. Quaranta
b. Cinquanta
c. Seixanta
d. Setanta
24.- L’”Agenda 21 Local” és part de:
a. Agenda 21 Sostenible
b. Agenda 21 Global
c. Declaració de Rio
d. Informe Brundtland
25.- A quin sector de l’economia pertany l’activitat relacionada amb la societat de la
informació?
a. Primari
b. Secundari
c. Terciari
d. No s’inclou en cap sector
26.- Qui era Joan de Serrallonga?
a. Un general
b. Un bandoler
c. Un conseller
d. Un virrei
27.- El document titulat “Les bases per una major autonomia per a Catalunya” es va redactar
el 1892 a:
a. Núria
b. Sau
c. Manresa
d. Barcelona
28.- Quin protocol informàtic s’utilitza per a l’enviament de dades confidencials?
a. TCP/IP
b. ID
c. IP
d. SSL
29.- Quin model d’integració aposta que l’aculturació ajudaria a eliminar els perjudicis i la
discriminació cap a la immigració?
a. Assimilació
b. Pluralisme Cultural
c. Gresol cultural
d. Cap dels models
30.- Quina d’aquestes funcions en relació a la policia local no pot dur a terme la Generalitat
a. Homogeneïtzar mitjans materials
b. Fixar criteris de selecció i formació
c. Coordinar la formació de les policies locals
d. Decidir els comandaments de les policies locals
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31.- 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. Totes les administracions tenen competències exclusives en seguretat pública
d. No especifica qui ostenta la competència en seguretat pública
32.- En matèria de seguretat privada correspon a la Generalitat:
a. La competència exclusiva
b. No té competència en aquest sector
c. L’execució de la legislació de l’estat
d. Són correctes a) i b)
33.- El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 té centres actius a:
a. Barcelona i Blanes
b. Barcelona i Balaguer
c. Barcelona i Reus
d. Barcelona i Sabadell
34.-Respecte a la Junta de Seguretat de Catalunya no és cert que:
a. És un òrgan de caràcter administratiu
b. Coordina la policia de la generalitat amb les FCSE
c. Està integrat per un nombre igual de representants de l’Estat i la Generalitat
d. És un òrgan de cooperació operativa
35.- Quina és l’autoritat superior en matèria de seguretat pública en l’àmbit local?
a. El regidor de seguretat de l’Ajuntament
b. L’Alcalde
c. El Director General de la Policia
d. El Delegat del Govern de la Generalitat
36.- Les juntes locals de seguretat:
a. Tenen caràcter obligatori en els municipis que compten amb policia local
b. La seva constitució és potestat discrecional dels alcaldes
c. Tenen caràcter obligatori en tots els municipis
d. Són obligatòries només en aquells municipis on hi ha comissaria de Mossos d’Esquadra
37.- Quina d’aquestes funcions no és pròpia dels cossos policials locals?
a. Protecció d’autoritats i custòdia d’instal·lacions locals
b. Auxili en cas d’accident, catàstrofe o similar
c. Policia judicial amb caràcter ple
d. Intermediació entre particulars
38. En quin cas pot actuar la policia local en territoris de municipis limítrofs?
a. Sempre que la patrulla actuant ho consideri oportú
b. Sempre que el cap de la policia local consideri que hi ha raons per fer-ho
c. En casos d’emergència excepcional i donant compte al Conseller d’Interior i/o a petició del
municipi
d. Mai, en cap cas
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39.- El manteniment de l’ordre públic és una tasca en l’àmbit de:
a. La funció de policia administrativa
b. La funció de seguretat ciutadana
c. La funció de cooperació amb entitats locals
d. La funció de policia judicial
40.- Un codi de deontologia policial és:
a. Equivalent a la normativa penal
b. Un enunciat de principis i ideals
c. Una normativa regulada a la Constitució Espanyola
d. Cap és correcta
41.- Una àrea bàsica policial està formada:
a. Com a mínim per una comissaria
b. Com a mínim per dues comissaries, una principal i una delegada
c. Per diverses regions policials
d. Per tres municipis limítrofs
42.- Quin no es considera un principi bàsic d’actuació segons la llei aplicable?
a. Els professionals hauran de dur a terme les seves funcions amb total dedicació
b. Els policies s’hauran d’identificar en el moment d’efectuar una detenció
c. Els policies són responsables personalment i directament en les seves actuacions
d. Actuar sota els principis de parcialitat i neutralitat política
43.- Quin d’aquests nivells organitzatius és de rang superior?
a. Les divisions
b. Les comissaries superiors
c. Les comissaries generals
d. Les regions
44.- Quin és l‘objectiu de la llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya?
a. Establir la coordinació de tots els cossos policials, autonòmics i estatals
b. Ordenar les competències de la Generalitat en matèria de seguretat pública, especialment
les de policia, i integrar-les amb les de protecció civil, trànsit, joc i espectacles i seguretat
privada
c. Ordenar les competències de la Generalitat en matèria de seguretat pública, especialment
les de policia i integrar-les amb les de protecció civil, trànsit, joc i espectacles, excloent-hi l
seguretat privada.
d. Avançar per aconseguir que la seguretat pública sigui una competència exclusiva de la
Generalitat.
45.- L’òrgan permanent i estable de coordinació i cooperació dels diversos cossos i serveis de
seguretat del municipi és:
a. La Junta Local de Seguretat
b. La Mesa de coordinació operativa
c. La Junta de Seguretat de Catalunya
d. La Comissió de Policia de Catalunya
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46.- Quins són els principis que han de guiar l’actuació de la policia en l’ús de la força i les
armes de foc?
a. Congruència, fiabilitat i proporcionalitat
b. Proporcionalitat, eficàcia i oportunitat
c. Oportunitat, legalitat i proporcionalitat
d. Oportunitat, congruència, idoneïtat i proporcionalitat
47.- Quin mecanisme permet adaptar i concretar els principis de coordinació entre cossos
policials en funció de les especificitats pròpies de cada municipi?
a. Els acords intermunicipals de seguretat
b. Els convenis entre el Departament de la Generalitat competent i els ajuntaments
c. Les resolucions del conseller competent
d. Les recomanacions de la Junta de Seguretat
48.- A qui correspon la competència per sancionar en matèria de trànsit a Catalunya?
a. A l’estat
b. Als ajuntaments
c. A la diputació provincial
d. A la comunitat autònoma
49.- Les policies locals són:
a. Cossos policials de caràcter civil i jerarquitzat
b. Instituts armats de naturalesa civil amb estructura i organització jerarquitzada
c. Instituts civils de naturalesa armada
d. Cossos dependents de les policies autonòmiques
50.- La coordinació de les policies locals a Catalunya correspon:
a. A la Generalitat
b. A l’Alcalde
c. Als Ajuntaments
d. A la Junta Local de seguretat
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