INICIALS:
Darrers tres números DNI i lletra:

PROVA TEÒRICA

CONSISTEIX EN CONTESTAR PER ESCRIT, EN EL PERÍODE MÀXIM DE
30 MINUTS, UN QÜESTIONARI EN CATALÀ DE 20 PREGUNTES TIPUS
TEST
RELACIONADES
AMB
ELS
CONEIXEMENTS
TEÒRICSPROFESSIONALS RELACIONATS AMB ELS TEMES QUE FIGUREN A
L’ANNEX II DE LES BASES

CADA RESPOSTA ENCERTADA VAL 0,50 PUNTS I CADA RESPOSTA
INCORRECTA RESTA 0’25 PUNTS. ES PUNTUARÀ ENTRE 0 I 10 PUNTS
I CALDRÀ OBTENIR UNA PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 5 PUNTS EN TOT
L’EXERCICI PER SUPERAR-LO. LES RESPOSTES EN BLANC NI SUMEN
NI RESTEN PUNTS

1.- El Reglament es caracteritza per:
a) ser una disposició de caràcter individual
b) tenir rang inferior a la llei
c) emanar del poder legislatiu
d) cap resposta és correcta
2. Les policies locals segons la Llei 16/1991, poden procedir a la
investigació de delictes:
a)
b)
c)
d)

Mai, és una funció dels mossos d’esquadra la investigació.
Sempre
Quan tinguin penes qualificades com a lleus.
Quan tinguin penes de més de 5 anys de presó.

3: Qui nomena els magistrats del Tribunal Constitucional?

a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

Rei
Govern
Congrés i el Senat
CGPJ

4: España s’organitza territorialment en:
a) 19 comunitats autònomes, les ciutats de Ceuta i Melilla, i els territoris
insulars.
b) 18 comunitats autònomes, les ciutats de Ceuta i Melilla.
c) 17 comunitats autònomes i 2 ciutats amb estatut d’autonomia.
d) Cap resposta és correcta.
5: Segons les Lleis de Bases de Règim Local, en un municipi, la
policia local és:
a)
b)
c)
d)

Una
Una
Una
Cap

competència pròpia
competència exclusiva
competència concurrent
resposta és correcta

6: El Tribunal Suprem, quantes Sales té:
a) Té 4 sales (Civil, Penal, Contenciós Administratiu i Social)
b) La resposta A és incorrecta, són 5 Sales, falta la Sala de lo Militar.
c) A i B són incorrectes, són 5 sales (Civil, penal, Contenciós
Administratiu, Social i la Sala de l’Audiència Nacional)
d) Cap resposta és correcta
7: Els ministres del govern d’España?
a)
b)
c)
d)

han de ser diputats obligatòriament
han de ser llicenciats en dret o ciències polítiques
no cal que siguin diputats, els tria el President del Govern
els tria la ciutadania a les eleccions generals al Congrés i al Senat

8: Com s’escullen els senadors en la elecció directa de senadors a
l’Estat Espanyol?:
a) S’escullen 4 per província,3 per les illes majors, 2 per cada illa menor
o agrupacions d’illes, 2 per Ceuta i 2 per Melilla.
b) S’escullen en funció del nombre d’habitants, 1 per cada milió
d’habitants.
c) S’escullen 4 per província,3 per les illes majors, 1 per cada illa menor
o agrupacions d’illes, 2 per Ceuta i 2 per Melilla.
d) Es trien entre els 3 més votats de cada província i se li sumen els
vots per cada milió d’habitants.

9: Qui expedeix els decrets aprovats pel Consell de Ministres?:
a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

Ministre de Justícia
Secretari del Consell de Ministres
Ministre d’Administracions Públiques
Rey

10: El sistema de seguretat de Catalunya és integrat entre altres
per:
a)
b)
c)
d)

les autoritats de sanitat i d’educació
els òrgans de coordinació i participació en matèria de seguretat
b) i d) són correctes
els cossos policials i altres serveis, públics o privats, de seguretat

11: L’acte de naixement de la societat del coneixement o de la
informació té una data concreta, Quina?
a) L’any 1981 quan Microsoft desenvolupa el sistema operatiu MS-DOS i
IBM presenta el primer ordinador personal, el PC (personal computer).
b) L’any 1984 amb l’aparició del Macintosh d’Apple.
c) L’any 1988 amb l’aparició d’internet
d) Cap resposta és correcta.
12: Quan la Reina Isabel II marxa del país, qui és coronat Rei
a)
b)
c)
d)

Alfons XII
Alfons XIII
Amadeu de Savoia
Cap resposta és correcta

13: El Tractat de Niça, de 2001:
a) reforma els tractats de la Unió i de creació, especialment en l’àmbit
institucional,
b) Torna a modificar els tractats fundacionals i de la Unió per poder
adaptar les institucions comunitàries en la perspectiva de l’ampliació
de la Unió Europea als països de l’est d’Europa.
c) va introduir reformes importants als tractats constitutius, i va
desenvolupar i integrar la cooperació de tipus governamental entre els
estats membres a través de la institució de la política exterior i
seguretat comuna (PESC).
d) Cap resposta és correcta
14: Ara l’actual Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que:

a) El control i la vigilància del trànsit són competències compartides
amb l’Estat.
b) El control i la vigilància del trànsit són competències pròpies de la
Generalitat.
c) El control i la vigilància del trànsit són competències delegades
d) Cap resposta és correcta

15: A la Secretaria General del Departament d’Interior estan
adscrits els organismes següents:
a)
b)
c)
d)

Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Servei Català de Trànsit
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
Totes les respostes són certes

16: Respecte al Codi d’ètica de la Policia de Catalunya:
a) La Generalitat a l’any 2015 va aprovar el Codi d’ètica de la Policia de
Catalunya.
b) A Catalunya no hi ha cap normativa al respecte
c) Es té en compte les recomanacions de la Unió Europea
d) Cap resposta és correcta.
17: Consell de Seguretat de Catalunya és:
a) No existeix a Catalunya, només existeix a l’Estat, sota el comandament
del Ministre de l’Interior.
b) L’òrgan consultiu i de participació superior de Catalunya en matèria de
seguretat.
c) Està format pels comandaments dels mossos d’esquadra i representants
dels municipis de més de 100.000 habitants de Catalunya.
d) Està presidit pel Delegat del Govern a Catalunya.
18: La policia local només pot actuar en el territori del seu
municipi?:
a) Si és així, sense excepcions.
b) No excepcionalment, per raons d’emergència excepcional, i donantne compte al conseller o consellera del Departament amb
competències en matèria de seguretat pública, pot actuar en els
municipis limítrofes.
c) Si actua fora del seu terme municipal ho ha de fer sota la supervisió
dels mossos d’esquadra.
d) Les respostes B i C són correctes.

19.- Els funcionaris de la Policia Local en les seves actuacions estan
subjectes als principis de:
a) lleialtat, honorabilitat i legalitat
b) secret professional, proporcionalitat i legalitat
c) igualtat, dedicació exclusiva i legalitat
d) cap resposta és correcte

20.- Quina és la composició del Congrés dels Diputats?
a) 325 diputats
b) mínim de 300 i un màxim de 400 diputats
c) més de 400 diputats
d) cap resposta és correcte

PREGUNTES DE RESERVA:

1: L’orientació i les prioritats polítiques generals de la Unió Europea
les decideix:
a)
b)
c)
d)

El Parlament Europeu
El Consell Europeu
La Comissió Europea
El President de la Comissió Europea

2. Quantes comarques té Catalunya?
a)
b)
c)
d)

40
41
42
44

