Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

3r.- Exercici. Prova teòrica
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix en contestar per escrit, en un període màxim de 60 minuts, un qüestionari
tipus test o diverses preguntes a desenvolupar elaborades pel tribunal i relacionades
amb els temes que figuren a l'annex 2. El tribunal podrà disposar que els aspirants
llegeixin les respostes davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri
oportuns.
Qualificació: Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un mínim
de 5 punts per poder ser considerat apte/a
En el cas que sigui tipus test les preguntes no contestades no descomptaran. La
fórmula per obtenir el resultat serà la següent:
Q= (C – (E x 0,25)/N) x 10
Q= qualificació resultant
C= Preguntes contestades correctament
E= preguntes contestades erròniament
N= Nombre de preguntes

1. El Casino La Constància
a)
b)
c)
d)

Es coneix col·loquialment amb el sobrenom del Casino dels Nois
Es conegut per la seva arquitectura barroca
Va ser construït per l’arquitecte Albert Juan i Torner
És un edifici en desús sense cap activitat social

2. La ciutat de Sant Feliu de Guíxols està agermanada, entre d’altres, amb:
a)
b)
c)
d)

Mindelheim, Schwaz i Priego
Verbània, Torelló i Bourg de Péage
East Grinstead, Santo Domingo i Shwaz
Verbània, Bourg de Péage i Mindelheim

3. L’històric restaurant La Taverna del Mar;
a)
b)
c)
d)

Va ser construït l’any 1929
Està catalogat com a Bé Cultural d’interès local
Va ser utilitzat com a Hospital per les Brigades Internacionals
Totes són correctes
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4. Quina funció no està contemplada a la Llei 16/91?
a) Col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l’estat en el compliment de les
disposicions administratives estatals
b) Dur a termes les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi
c) vigilar els espais públics
d) cap resposta és correcta
5. Quina d’ aquestes tasques no poden exercir els agents interins referits a la
disposició addicional quarta de la Llei 16/1991 ?
a) vigilar els edificis de les corporacions locals
b) l’ordenació i la senyalització del trànsit
c) Col·laborar amb les forces de seguretat de l’estat en la protecció de
manifestacions.
d) cap resposta és correcta
6. Quin d’aquests no es considera principi bàsic d’actuació segons la Llei 16/1991
?
a) Impedir qualsevol pràctica abusiva que comporti violència
b) Col·laborar amb l’administració de justícia
c) prestar auxili en accidents de trànsit
d) cap resposta és correcta
7. Quina d’aquestes no és competència del Cos Nacional de Policia segons la Llei
orgànica 2/1986 ?
a) la custodia de ports i y aeroports
b) El control de las entitats de seguretat
c) Prestar auxili a las policies d’altres països
d) cap resposta és correcta
8. Les competències de les Comunitats Autònomes segons l’art.148 de la
Constitució Espanyola són :
a) La vigilància dels seus edificis ,la coordinació de les policies locals, les facultats de
relació amb les policies locals
b) La vigilància dels seus edificis, la coordinació amb policies locals i la vigilància
d’espais públics
c) La vigilància dels seus edificis, la coordinació amb policies locals i el control del
joc
d) cap resposta és correcta
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9. Quin d’aquests drets és irrenunciable segons l’art. 520 de la Llei d’enjudiciament
criminal ?
a) Dret a guardar silenci
b) Dret a la informació dels fets imputats
b) Dret a designar advocat
d) cap resposta és correcta
10. Quina afirmació és incorrecte ?
a) L’atestat es pot substituir per una relació verbal
b) L’atestat serà confeccionat en paper comú o en paper segellat
c) En cap cas els funcionaris podran deixar transcórrer més de 24 hores sense donar
coneixement a l’Autoritat judicial o Ministeri fiscal de les diligències
d) cap resposta és correcta
11. Quin d’aquests no és una institució de la Generalitat de Catalunya ?
a) La sindicatura de comptes
b) El consell de política territorial
c) El Consell de garanties estatutàries
d) cap resposta és correcta
12. Qui no és Autoritat de Protecció Civil ?
a) El Ministre de l’Interior
b) El president de l’associació de voluntaris de protecció civil
c) El Conseller d’interior
d) cap resposta és correcta
13. En quin dels casos no cal instruir un atestat per accident de circulació?
a) existència de lesions lleus i imprudència lleu
b) existència de lesions greus i imprudència greu
c) danys per valor de més de 120000 euros i imprudència greu
d) cap resposta és correcta
14. La retirada cautelar d’arma de foc es pot fer
a) Al passar a la segona activitat quan el servei es presti en el mateix cos
b) per deficiències formatives
c) Les dues son correctes
d) cap resposta és correcta
15. Per considerar delicte la negativa a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia cal que,
a) a més hi hagin símptomes de conducció sota els efectes de l’alcohol
b) hi hagi connex el delicte de desobediència
c) sigui clara i repetida
d) cap resposta és correcta
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16. Quina no és correcta .
a) Els jutges son inamovibles
b) El procediment serà predominantment oral
c) La justícia s’administra en nom del poble
d) cap resposta és correcta
17. Que vol dir “estat social”
a) Es promou el benestar comú
b) La riquesa s’ha de distribuir equitativament
c) Tothom ha de contribuir solidàriament al manteniment de l’estat
d) cap resposta és correcta
18. Quin d’aquests elements no és necessari que consti en una acta
a) La hora i el lloc
b) Les al·legacions del ciutadà
c) La inspecció de l’agent
d) cap resposta és correcta
19. Tipus de ban municipal
a) D’urgència i d’alcaldia
b) D’informació i d’urgència
c) De l’Ajuntament, d’Alcaldia i d’urgència
d) cap resposta és correcta
20. La competència de les Policies locals en la instrucció de delictes contra la
seguretat del trànsit obeeix al criteri de:
a) Titularitat
b) Competència
c) Territorialitat
d) cap resposta és correcta
21. D’acord amb el règim disciplinari de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals de Catalunya, la manca notòria de rendiment que comporti inhibició en el
compliment de les tasques encomanades és:
a)
b)
c)
d)

una amonestació
una falta lleu
una falta greu
una falta molt greu

22.- El temps mínim que ha de transcórrer abans d’efectuar una segona prova
d’alcoholèmia amb aparell de precisió és de:
a)
b)
c)
d)

Una hora
Tres minuts
Cinc minuts
Deu minuts
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23.- Si un conductor no novell de turisme en un control preventiu dona una taxa
d’alcohol de 0’60 mg/l en aire espirat:
a) El detindrem i denunciarem judicialment
b) El denunciarem administrativament
c) El deixarem marxar sense denunciar
d) El denunciarem judicialment
24.- En la seva funció de policia assistencial, el policia:
a) Canalitza el problema vers l’organisme professional o institucional que sigui
competent per resoldre’l
b) Presta auxili només davant la demanda
c) Informa a la població de situacions de perill perquè prengui precaució
d) Haurà d’implicar-se personalment en l’assumpte
25.- És un principi bàsic d’actuació de les policies locals:
a) Atenir-se, en llur actuació professional, als principis de jerarquia i de subordinació;
i complir sempre les ordres amb obediència deguda.
b) Identificar-se degudament com a agents en el moment d'efectuar una detenció.
c) Actuar, en l'exercici de llurs funcions, amb la decisió necessària i sense retard, i
fer-ho utilitzant els mitjans que permetin la resolució més immediata.
d) Totes són correctes.
26.- El funcionari públic que, abusant del seu càrrec, i a fi d’obtenir una confessió o
informació de qualsevol persona o de castigar-la per qualsevol fet que hagi comès o se
sospiti que hagi comès, o per qualsevol raó basada en algun tipus de discriminació, la
sotmeti a condicions o procediments que per la seva naturalesa, durada o altres
circumstàncies li suposin sofriments físics o mentals, la supressió o disminució de les
seves facultats de coneixement, discerniment o decisió o que, de qualsevol altre
manera, atemptin contra la seva integritat moral.
a)
b)
c)
d)

Comet un delicte de tortura
Comet un delicte de lesions
Comet un delicte d’abús d’autoritat
Comet un delicte de maltractament

27.- Segons la Llei de seguretat viària el termini voluntari amb reducció de la sanció un
cop notificada serà de...
a)
b)
c)
d)

15 dies hàbils
1 mes des de la recepció de la notificació
El més aviat possible sense que es pugui superar el termini de 10 dies
20 dies naturals
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28.- Poden els agents de la Policia Local exercir el dret de vaga?
a)
b)
c)
d)

No
No, però sí participar en accions substitutives d’aquest
Sí, és un dret fonamental recollit a l’art. 28 de la CE
Sí, però únicament els agents de carrera

29.- A partir de superar quin grau d’alcohol en aire expirat es considera penal la prova
d’alcoholèmia per un conductor?
a)
b)
c)
d)

0,80 mg/l
0,60 mg/l
0,50 mg/l
0,40 mg/l

30. Segons la llei orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana és una falta
molt greu:
a) Les reunions o manifestacions no comunicades o prohibides en infraestructures o
instal·lacions en què es presten serveis bàsics per a la comunitat, o pels voltants
d’aquestes, així com la intrusió en els seus recintes, fins i tot sobrevolar-los, quan,
en qualsevol d’aquests supòsits, s’hagi generat un risc per a la vida o la integritat
física de les persones
b) El consum o la tinença il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques, encara que no estiguin destinades al tràfic, en llocs, vies,
establiments públics o transports col·lectius, així com l’abandonament dels
instruments o altres efectes utilitzats per a això en els llocs esmentats.
c) La projecció de feixos de llum, mitjançant qualsevol tipus de dispositiu, sobre els
pilots o conductors de mitjans de transport que els puguin enlluernar o que en
puguin distreure l’atenció i provocar accidents.
d) Els danys o el deslluïment de béns mobles o immobles d’ús o servei públic, així
com de béns mobles o immobles privats en la via pública, quan no constitueixin
infracció penal.
31. Segons la llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, és una causa
legítima suficient per entrar en un domicili sense consentiment del titular:
a) La comissió flagrant d’una falta administrativa molt greu
b) La necessitat d’evitar danys imminents i greus a les persones i a les coses, en
supòsits de catàstrofe, calamitat, ruïna imminent o altres de semblants d’extrema
i urgent necessitat
c) L’existència d’una ocupació il·legal d’un immoble i prèvia petició per escrit del seu
legítim propietari.
d) Cap de les anteriors és correcte.
32.- A quin article de la Constitució Espanyola es regula el dret a la llibertat i a la
seguretat?
a)
b)
c)
d)

A l’article 9
A l’article 17
A l’article 104
Cap resposta de les anteriors és correcta
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33.- La Junta de Govern Local la formen
a)
b)
c)
d)

Els regidors del Ple de la corporació
L’Alcalde i la meitat de regidors de la corporació
L’Alcalde i un nombre de regidors no superior a un terç de la corporació
Els tinents d’Alcalde

34.- Són responsables criminalment dels delictes:
a)
b)
c)
d)

Els autors i els còmplices
Els qui indueixen directament a altri a executar-lo
Els qui cooperen en l’execució amb un acte sense el qual no s’hauria efectuat
Totes les anteriors són correctes

35.- Es considerarà mort en accident de trànsit :
a) Només les persones mortes en un període comprés en les primeres 24 hores de
l’accident
b) Tota persona morta a conseqüència d’un accident de trànsit sense tenir en compte
la data de l’accident
c) Tota persona morta en un període de 30 dies posteriors a l’accident
d) Tota persona morta a conseqüència d’un accident succeït a la via pública
36.- Quin precepte constitucional atribueix a les Forces i Cossos de Seguretat la missió
de protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i de garantir la seguretat
ciutadana?
a)
b)
c)
d)

28
149
104
148

37.- La conducció amb un permís caducat donarà lloc a :
a) Denúncia administrativa
b) Detenció per un delicte contra la seguretat viària
c) Intervenció del permís de conduir i denúncia
d) Denúncia i pèrdua del permís, perquè és una falta molt greu

38.- L’edat mínima per poder obtenir la llicència de conducció de vehicles agrícoles
amb límit de MMA és de:
a) 21 anys
b) 18 anys
c) 16 anys
d) 14 anys
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39.- El secret de les comunicacions es pot suspendre:
a) De forma individual, únicament
b) De forma col·lectiva, únicament
c) Tant individual com col·lectivament
d) Cap de les respostes anteriors no és correcta
40.- Les Corts generals tenen autonomia:
a) Reglamentària
b) De Govern Intern
c) Administrativa
d) Totes les respostes anteriors són correctes
41.- El “Defensor del Pueblo” donarà comptes anualment de la gestió realitzada:
a) Al Congrés dels Diputats
b) A les Corts Generals
c) Al President del Consell General del Poder Judicial
d) En no estar subjecte a mandat imperatiu, no haurà de donar comptes de la gestió
realitzada
42.- Quina és la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal?
a) Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre
b) Llei Orgànica 16/2000 de 13 de desembre
c) Llei Orgànica 19/1999 de 13 de novembre
d) Llei Orgànica 15/1998 de 13 de desembre
43.- L’inici d’una investigació per un delicte de robatori amb violència el constitueix:
a) La inspecció ocular
b) La recuperació de l’arma o objecte simulador d’aquesta
c) La declaració de la pròpia víctima
d) L’estudi del modus operandi
44.- Durant l’estat d’alarma?
a) Espot suspendre l’exercici dels drets
b) Poden establir-se determinades restricció a l’exercici dels drets
c) Es suprimeix la llibertat de circulació als estrangers
d) Es prohibeix el dret de reunió
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45.- La CA de Catalunya posseeix en matèria de trànsit i circulació de vehicles a
motor:
a) Competències executives de la legislació estatal
b) Competència exclusiva
c) Competència indistinta amb l’Estat
d) És competència exclusiva de l’Estat
46.- En quin termini s’ha d’interposar el recurs d’empara quan es violi un dret per un
acte sense valor de llei produït per l’Assemblea legislativa d’una Comunitat
Autònoma?
a) Tres mesos des que l’acte és ferm
b) Quinze dies des de la seva adopció
c) Un mes des que l’acte sigui ferm
d) Dos mesos des de la seva adopció
47.- El dret a la inviolabilitat del domicili i al secret de les comunicacions podrà ser
suspès:
a) Als estat d’alarma, excepció i setge
b) De forma individual, en els supòsits d’actuació de bandes armades o elements
terroristes
c) En cap cas, ja que són drets fonamentals
d) a i b són correctes
48.- L’Expedició de permisos de conducció es troba regulada fonamentalment en:
a) El Reglament General de Vehicles
b) El Reglament General de Conductors
c) El Reglament General de Circulació
d) El reglament de Procediment Sancionador
49.- No és un valor superior de l'ordenament:
a) La llibertat
b) La justícia
c) La seguretat
d) El pluralisme polític
50.- La defensa de l'ordenament constitucional està encomanada a:
a) Al Tribunal Constitucional
b) A les Forces Armades
c) A les Corts Generals
d) Al Govern

