TEST AGENTS DE POLICIA TORN LLIURE
PROCÉS P 02/2019 Test de temari general i específic
MODEL A

Temari general
1. La forma política de l’Estat espanyol, d’acord amb el text de la Constitució espanyola de
1978, és:
a) L’estat autonomista que integra totes les nacionalitats i regions.
b) La monarquia parlamentària.
c) La federació de comunitats autònomes.
d) La monarquia federalista.
2. Quin dels drets següents és un dret fonamental d’acord amb la secció 1a. del capítol II de
la Constitució espanyola de 1978:
a) El dret a la creació literària.
b) El dret a la propietat privada.
c) El dret a un habitatge digne i adequat.
d) El dret a la llibertat d’empresa.
3. Segons l’article 17.4 de la Constitució espanyola, la Llei ha de regular un procediment
“d’habeas corpus” per tal:
a) De posar immediatament a disposició judicial tota persona detinguda
il·legalment.
b) Que tota restricció de la llibertat individual estigui motivada.
c) De garantir l’assistència d’un advocat a tota persona detinguda.
d) Que el termini de presó preventiva no superi les 72 hores.
4. Quin dels drets que a continuació es detallen no forma part dels drets fonamentals i de les
llibertats públiques regulats entre els articles 15 i 29 de la Constitució:
a) El dret a la llibertat i a la seguretat.
b) El dret a l’educació.
c) El dret al treball.
d) El dret a la vida i a la integritat física.
5. En quina data va ser promulgada la Constitució espanyola de 1978:
a) El 31 d’octubre de 1978.
b) El 6 de desembre de 1978.
c) El 27 de desembre de 1978.
d) El 29 de desembre de 1978.
6. El/la president/a del Consell General del Poder Judicial ocupa alhora un altre càrrec?
a) Sí, és alhora president/a del Tribunal Constitucional.
b) Sí, és alhora president/a de l’Audiència Nacional.
c) No, el càrrec de president/a del Consell General del Poder Judicial és incompatible amb
altres càrrecs.
d) Sí, és alhora president/a del Tribunal Suprem.
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7. Si hi ha una temeritat en la formulació d’un recurs d’empara al Tribunal, aquest pot imposar
una multa de:
a) Multa de 800 a 5.000 euros.
b) Multa de 5.000 a 10.000 euros.
c) Multa de 1.000 a 10.000 euros.
d) Multa de 600 a 3.000 euros.
8. En el cas de detenció preventiva en quins tràmits està garantida l’assistència d’advocat per
la Constitució:
a) En les diligències policials.
b) En les diligències policials i en judicials.
c) Només en les diligències judicials.
d) Només en les diligències judicials en les quals ho sol·liciti l’interessat.
9. Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a qui correspon la coordinació de l’actuació de
les policies locals?
a) Als consells comarcals.
b) A la Generalitat de Catalunya.
c) A cada Ajuntament.
d) Al Ministeri de l’Interior.
10. L’Estatut d’autonomia de Catalunya és:
a) Una llei ordinària que forma part de l’ordenament jurídic de l’Estat.
b) Una llei ordinària que no forma part de l’ordenament jurídic de l’Estat.
c) Una llei orgànica que no forma part de l’ordenament jurídic de l’Estat.
d) Una llei orgànica que forma part de l’ordenament jurídic de l’Estat.
11. L’òrgan encarregat de vetllar pels poders del Parlament de Catalunya quan aquest es
troba fora dels períodes de sessions és:
a) Cap de les respostes és correcta.
b) La vicepresidència del Parlament.
c) La Mesa del Parlament.
d) La Diputació Permanent.
12. A qui correspon la iniciativa de reforma de l’Estatut?
a) Al president de la Mesa i a un grup parlamentari.
b) Al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya a proposta d’una
cinquena part del seus diputats o a les Corts Generals.
c) Al president de la Generalitat després d’haver consultat el seu grup parlamentari.
d) Al Parlament de Catalunya a proposta de dos grups parlamentaris.
13. L’absència de vicis en l’acte administratiu es denomina:
a) Eficàcia.
b) Validesa.
c) Anul·labilitat.
d) Fermesa.
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14. El desplegament d’efectes de l’acte administratiu rep el nom de:
a) Eficàcia.
b) Validesa.
c) Fermesa.
d) Acabament de la via administrativa.
15. Quan transcorre el termini per interposar el recurs ordinari sense que la persona
interessada l’ha interposat, comporta:
a) La fermesa de l’acte.
b) La validesa del procediment.
c) L’eficàcia de la notificació.
d) La validesa de l’acte.
16. D’acord amb el que disposa el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, tindria la consideració de municipi de gran població:
a) Un municipi de 100.000 habitants.
b) Un municipi capital d’una comunitat autònoma amb 50.000 habitants, en tot cas.
c) Un municipi capital de província amb 500.000 habitants, en tot cas.
d) Totes són correctes.
17. No és una atribució de l’alcalde o alcaldessa:
a) Representar a l’Ajuntament.
b) Aprovar i modificar els pressupostos del municipi.
c) Nomenar als tinents d’alcalde.
d) Exercir la direcció superior de la policia municipal.
18. La funció de direcció de la Policia Municipal correspon a:
a) El Ple de l’Ajuntament.
b) L’alcalde.
c) El tinent d’alcalde.
d) La Comissió de Govern de l’Ajuntament.
19. Pel que fa als tinents d’alcalde o alcaldessa:
a) No són òrgans necessaris en el municipi i només existiran si ho determina l’alcalde
o alcaldessa.
b) Es nomenen i separen per acord el ple de la corporació.
c) L’alcalde els hi pot delegar qualsevol assumpte, amb independència de si existeix o
no en el municipi una junta de govern local.
d) La seva principal funció és substituir l’alcalde o alcaldessa en casos de
vacant, d’absència o de malaltia.
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20. L’incompliment de les ordres que provenen dels superiors relatives a la tasca pròpia de
treball, dins els límits que assenyala l’article 152 b) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals:
a) Es considera una falta greu.
b) Es considera una falta molt greu.
c) Comporta la suspensió de funcions per més d’un any i menys de sis, amb pèrdua
de les retribucions corresponents.
d) Comporta la separació del servei.
21. Què deriva de la titularitat de drets o interessos legítims en relació amb un procediment?
a) La condició de persona interessada.
b) La capacitat jurídica.
c) La capacitat d’obrar.
d) El concepte de ciutadà.
22. Les administracions públiques requereixen als interessats l’ús obligatori de signatura per:
a) Formular sol·licituds i interposar recursos.
b) Formular sol·licituds, presentar declaracions responsables, comunicacions
i recursos.
c) Únicament per interposar recursos.

d) Formular sol·licituds, presentar declaracions responsables i recursos
23. En quin cas NO poden actuar les policies locals fora del seu terme municipal?
a) En situacions d’emergència i previ requeriment de les autoritats competents.
b) En funcions de protecció de les autoritats de les corporacions municipals.
c)
En la persecució dels autors d’un delicte in fraganti.
d) En la investigació d’un delicte ocorregut íntegrament al seu terme
municipal.
24. Quin d’aquest òrgans NO és un òrgan de coordinació?
a) Consell de política de seguretat.
b) Junta de seguretat de Catalunya.
c) Junta provincial de seguretat.
d) Junta local de seguretat.
25. Segons el règim disciplinari de la Llei de policies locals de Catalunya 16/1991, és una
falta molt greu:
a) La manca d'assistència sense causa justificada.
b) L'obstaculització de l'exercici de les llibertats públiques i dels drets
sindicals.
c) El consum de begudes alcohòliques durant el servei i el fet de negar-se a les
comprovacions tècniques pertinents.
d) La reincidència en la comissió de faltes lleus.
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26. Segons el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya,
a) El valor de la proximitat és un tret característic de la Policia de Catalunya.
b) El valor de la proximitat ha de ser exercit amb precaució.
c) La proximitat és una competència exclusiva de les policies locals.
d) La proximitat al ciutadà ha de prevaldre sobre tots els altres valors.
27. La utilització de la força i dels mitjans que tingui a l’abast un policia, han de respondre
als principis de:
a) Contradicció, possibilitat i mesurabilitat
b) Contradicció, oportunitat i proporcionalitat
c) Congruència, oportunitat i proporcionalitat
d) Congruència, oportunitat i intencionalitat
28. Segons la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya, el sistema de seguretat de Catalunya el componen:
a) Les autoritats de seguretat, els cossos policials i els òrgans de
coordinació i participació en matèria de seguretat.
b) El conseller/consellera d’interior, alcaldes/alcaldesses i delegats del govern de
l’Estat.
c) Els responsables directes dels Mossos d’Esquadra, les policies locals, els
agents rurals i les policies portuàries, així com del CNP i la Guàrdia Civil.
d) Els consellers/eres dels diferents departaments de la generalitat amb
competències de seguretat, i els seus assessors.
29. Quina funció NO correspon a la Policia Local com a policia administrativa?
a)
b)
c)
d)

Vigilància i compliment d’ordenances municipals.
Control autoritzacions de manifestacions a l’espai públic.
Protecció del medi ambient.
Control d’horaris d’establiments públics.

30. Quin delicte comet la persona que es nega a realitzar una prova d’alcoholèmia?
a) Desobediència greu a agent de l’autoritat.
b) Trencament d’ordre judicial.
c) Delicte contra la seguretat del trànsit.
d) Totes són correctes.
31. Segons la Ordenança municipal de circulació, es considera es pot retirar un vehicle de
la via pública per causes de necessitat, encara que no estiguin en infracció, en tres casos.
Quin no és correcte?
a)
b)
c)
d)

Quan estiguin estacionats en un lloc que on s'hagi de realitzar un acte públic
degudament autoritzat.
Quan obstaculitzin la neteja, reparació o senyalització de la via publica.
Quan obstrueixi totalment o parcial l'entrada a un immoble.
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32. Els plans de Protecció Civil poden ser...
a)
b)
c)
d)

Territorials, especials i d’autoprotecció.
Nacionals, provincials, supramunicipals i d’autoprotecció.
Regionals, municipals i d’autoprotecció.
Sectorials, especials i col·lectius.

33. Quina d’aquestes competències NO és pròpia de l’alcalde segons la Llei 4/1997 de
protecció civil de Catalunya?
a) Elaborar i proposar al ple de l'ajuntament o a la comissió de govern, segons
escaigui, les disposicions que en l'àmbit municipal s'hagin de dictar en matèria
de protecció civil.
b) Elaborar i mantenir el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la
protecció civil en el municipi.
c) Requerir a les altres administracions, a les entitats privades i als
particulars la col·laboració necessària per al compliment de les
obligacions establertes per aquesta Llei.
d) Exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa Local.
34. Quin és el nom de la plaça coneguda popularment com a “la plaça de la C”?
a)
b)
c)
d)

Plaça de Catalunya.
Plaça de Lluís Companys.
Plaça de l’Estatut.
Plaça de la Constitució.

35. Quins elements trobem a l’escut de Cerdanyola?
a) L’escut de la Corona d’Aragó, l’espasa de San Martí i el lleó dels Mondragó,
amb la corona de marquès.
b) L’escut de la Corona d’Aragó, l’espasa de Sant Jordi, i el lleó dels Mondragó,
amb corona de marquès.
c) L’escut de la Corona d’Aragó, l’espasa de San Martí, i el lleó dels
Marimon, amb corona de marquès
d) L’escut de la Corona d’Aragó, l’espasa de Sant Iscle, i el lleó dels Marimon,
amb corona de comte.
36. Quan es celebren les festes majors de Cerdanyola?
a) El primer cap de setmana de maig i al voltant de l’11 de novembre.
b) El primer cap de setmana de juny i al voltant de l’11 de setembre.
c) El cap de setmana posterior a carnaval i al voltant 16 de novembre.
d) Al voltant del 24 de juny i el segon cap de setmana de desembre.
37. En quin àmbit competencial de la Policia Local es troba el fer complir les ordenances
municipals?
a)
b)
c)
d)

Policia administrativa.
Policia assistencial.
Seguretat ciutadana.
Policia sancionadora.
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38. Hi ha tres tipus de consentiment per a la cessió de dades personals. Quin NO ho és?
a)
b)
c)
d)

Consentiment exprés.
Consentiment inequívoc.
Consentiment inequívoc diferit.
Consentiment exprés i per escrit.

39. Segons la Llei 2/1986, els membres de las Forces i Cossos de seguretat:
a) Hauran d’obeir sempre i en tot moment les ordres rebudes per un superior
jeràrquic.
b) Son membres d’instituts armats de naturalesa civil.
c) Exerciran la seva actuació amb absolut respecte a la Constitució i a la
resta de l’ordenament jurídic.
d) Totes les respostes són correctes
40. El sistema de seguretat de Catalunya està integrat per:
a) Les autoritats de seguretat.
b) Els cossos policials i altres serveis, públics o privats, de seguretat.
c) Els òrgans de coordinació i participació en matèria de seguretat.
d) Totes les respostes són correctes
41. Les categories d’Intendent i Intendent Major pertenyen a:
a) L’escala executiva i el grup A
b) L’escala superior i el grup B
c) L’escala intermitja i el grup B
d) L’escala superior i el grup A
42. La norma per la qual s’aprova el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya és:
a) ACORD GOV/25/2015, de 24 de febrer
b) Resolució INT/1828/2004, de 14 de juny
c) Decret 222/2013, de 3 de setembre
d) Cap de les respostes anteriors és correcta
43. Els valors, les actituds i les competències que el capítol primer del Codi d’ètica de la
Policia de Catalunya recull, s’agrupen en cinc àrees, que són:
a) La responsabilitat, la imparcialitat, el respecte, la integritat i l’exemplaritat
b) La funció pública, la professió, l’orientació a les persones, les relacions
institucionals i l’entorn.
c) La voluntat de servei, la transparència, la proximitat, les bones pràctiques i l’equitat
d) La congruència, l’oportunitat, la proporcionalitat, el seny i la temprança
44. Segons la Llei 4/2003, d’Ordenació del Sistema de Seguretat de Catalunya, el Govern i el
ajuntaments interessats, amb la finalitat de concretar les formes i els procediments de
coordinació i cooperació, podran :
a) Crear Unitats conjuntes de coordinació interdepartamental
b) Signar convenis de colaboració
c) Implementar agències d’actuació conjunta
d) Desenvolupar unitats operatives d’ctuació conjunta en l’àmbit de la seguretat
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45. En relació amb els espectacles públics en locals de pública concurrència, a la Policia
Local li correspon:
a) La denúncia y sanció de les infraccions detectades
b) La cumplimentació de l’acta denúncia de la inspecció realitzada
c) La denúncia, clausura y precinte del local inspeccionat.
d) Cap de les respostes és correcta
46. La policia local, té competències en matèria de policia judicial?:
a) Si, d’acord amb la Llei Orgànica 2/86 de Forces i Cossos de Seguretat
b) No, només en té la Policia Nacional i la Guàrdia Civil
c) Només en matèria de trànsit.
d) Només en casos de delictes flagrants
47. En circulació, la utilització de l’enllumenament d’encreuament en les motocicletes serà
obligatòria:
a) Només entre la posta i la sortida del sol
b) Només en circumstàncies de visibilitat reduïda
c) Ës obligatòri de nit i opcional de dia
d) De dia i de nit
48. Quina de les següents funcions és competència exclusiva de la Policia Local:
a) Cooperar en la resolució de conflictes privats
b) Exercir de Policia Judicial
c) Vigilar els espais públics.
d) Instruir atestats per accidents de circulació ocorreguts dins el casc urbà.

49. Segons l’article 22 del Reglament General de Circulació, es podran repetir les proves de
detecció alcohòlica, a efectes de constrast:
a)
b)
c)
d)

A petició de l’interessat
Per ordre de l’autoritat judicial
A criteri dels agents actuants
Les respostes A) i B) són correctes

50. Segons l’article 7 de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, el
tractament de les dades personals d’un menor d’edat únicament es pot fonamentar en el seu
consentiment quan:
a)
b)
c)
d)

Sigui més gran de 14 anys
Sigui més gran de 16 anys
Sigui més gran de 12 anys
Els menors d’edat no poden donar consentiment
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Preguntes de reserva
51. Funcionen en règim de consell obert:
a) Els municipis que així ho sol·licitin.
b) Els municipis de menys de cent habitants i els municipis que tradicionalment
compten amb aquest règim de govern i administració.
c) Els municipis de menys de mil habitants.
d) Només els municipis de menys de 100 habitants.
52. En quin àmbit estan prohibits els Tribunals d’Honor?
a) En l’àmbit de l’administració civil.
b) En l’àmbit de l’administració civil i militar.
c) En l’àmbit de l’administració civil, militar i en el de les organitzacions professionals.
d) En l’àmbit de l’administració civil i en el de les organitzacions professionals.
53. Quan transcorre el termini per interposar el recurs ordinari sense que la persona
interessada l’ha interposat, significa que:
a) L’acte no es pot recórrer per cap recurs en via administrativa.
b) L’acte es pot recórrer en via administrativa únicament a través del recurs potestatiu
de reposició atès que la via administrativa està finalitzada.
c) L’acte es pot recórrer en via administrativa únicament a través del recurs extraordinari
de revisió en els supòsits de nul·litat de ple dret.
d) L’acte es pot recórrer en via administrativa únicament a través del recurs
extraordinari de revisió en els supòsits establerts a la llei.
54. Quines són les competències de la Generalitat en seguretat ciutadana?
a) Protecció de persones i béns, ordre públic, coordinació de les policies locals,
seguretat privada i trànsit.
b) protecció de persones i béns, ordre públic, coordinació de les policies locals, agència
tributària catalana i trànsit.
c) protecció de persones i béns, ordre públic, coordinació de les policies locals, control
de fronteres i trànsit.
d) protecció de persones i béns, ordre públic, agència tributària catalana, i trànsit.
55. Un vehicle immobilitzat en un accident s’ha de senyalitzar:
a) Col·locant el dispositiu lluminós de presenyalització de perill de forma adient segons
els casos
b) Col·locant els dispositius de presenyalització pel darrera del vehicle, com a mínim a
50 metres de distancia.
c) Col·locant els dispositius de presenyalització pel darrera del vehicle, de forma visible.
d) Col·locant els dispositius de presenyalització un pel davant i l’altre pel darrera
del vehicle, com a mínim a 50 metres de distancia.

****La pregunta 31 va quedar anul·lada, compta la primera pregunta de
reserva.
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