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CONVOCATÒRIA P01/2021 

DATA: 05/04/2022 

PROVA CONEIXEMENTS  ESPECÍFICS – MODEL  A 

 

1 Quin títol de la Constitució Espanyola regula els drets i els deures 

fonamentals?: 

a Els drets i deures fonamentals es regulen a diferents títols del text constitucional 

(títols segon, quart, vuitè i novè) 

b El títol preliminar 

c El títol primer 

d El títol segon 

 

2 Segons el Preàmbul de la Constitució Espanyola, aquesta és: 

a Aprovada per les Corts i ratificada pel poble espanyol 

b Aprovada pel poble espanyol i ratificada per les Corts 

c Refrendada pel poble espanyol i aprovada pel Congrés dels Diputats 

d Aprovada primer pel Congrés, després pel Senat i per últim ratificada pel rei 

 

3 En relació amb les garanties jurídiques, la Constitució Espanyola garanteix: 

a La interdicció de la arbitrarietat dels poders públics 

b La igualtat normativa 

c La irretroactivitat de les disposicions sancionadores favorables 

d La irretroactivitat de les disposicions restrictives de drets col·lectius. 

 

4 Segons allò establert en el Reial Decret Legislatiu 6/2015, els agents de 

l'autoritat encarregats de la vigilància del trànsit en l'exercici de les funcions 

que tenen encomanades: 

a Hauran d’actuar amb sentit comú i segons el seu poder discrecional 

b Podran denunciar les infraccions que observin        

c Hauran de denunciar les infraccions que observin     



Model A 

d Podran denunciar les infraccions que observin i anular les que considerin adient    

 

5 D'acord amb la Llei Orgànica 4/2015, a qui correspon la regulació dels 

requisits i condicions sobre fabricació, adquisició i tinència d'armes, 

explosius, cartutxeria i articles pirotècnics?: 

a Al Ministeri de l’Interior 

b A la Direcció General de la Guàrdia Civil 

c A la Prefectura d’armes, explosius i seguretat de la Guàrdia civil 

d Al Govern de l’Estat 

 

6 Segons la Llei Orgànica 4/2015, en relació amb el passaport espanyol: 

a No podrà ser expedit a aquelles persones objecte d’una mesura de llibertat vigilada 

amb prohibició d’abandonament del territori nacional 

b No podrà ser expedit a aquelles persones que hagin estat jutjades per delictes que 

tinguin associades penes privatives de llibertat 

c La seva expedició és un dret que tenen tots els ciutadans sense excepció 

d Les respostes a) i b) són correctes 

 

7 Quines de les següents circumstàncies modificatives de la responsabilitat 

criminal, que a continuació s'indiquen, serà considerada com a atenuant al 

codi penal? 

a El que actuï impulsat per una por insuperable 

b La persona que actuï per estímuls tant poderosos que hagin produït arravatament 

c Qui a causa d’alteració psíquica no pugui comprendre la il·licitud del fet delictiu 

d La persona que actuï en l'exercici legítim d'un dret 

 

8 Quina infracció penal comet un home quan amenaça lleument a crits a la seva 

ex parella, si aquesta és una dona?: 

a Un delicte de lesions lleus de l’article 148.2 de CP 

b Un delicte d’amenaces lleus establert a l’article 171.4 del CP 

c Un delicte de coaccions lleus recollit a l’article 172.1 del CP 

d Un delicte lleu d’amenaces amb l’agreujant d’abús de superioritat dels articles 

171.7 i 22.2 del CP 
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9 El delicte de matrimoni forçat, a la Llei Orgànica 1/2015: 

a És un delicte contra el Tràfic d’Éssers Humans 

b És un delicte contra el Patrimoni 

c És un delicte contra la Seguretat del Trànsit 

d Només és considerat delicte quan la persona sigui menor d’edat 

 

10 Qui assumeix la més alta representació de l'Estat espanyol en les relacions 

internacionals? 

a El president del govern espanyol 

b El Rei 

c El ministre d'exteriors 

d El ambaixador del país corresponent 

 

11 Qui és autoritat de protecció civil 

a El cap de la policia local 

b El tècnic de la matèria municipal 

c El cap de la ABP de mossos 

d l'alcalde 

 

12 Quant un agent de la policia, fa complir un ban municipal, que estaria fent? 

a Actuant com a policia administrativa 

b Suport a la secretaria municipal 

c Feina administrativa de notificació 

d No és funció policial vetllar pel compliment de bàndols municipals 

 

13 Les funcions de policia judicial s'han de complir: 

a Les funcions  s'han de complir d'acord amb els principis de lleialtat i de 

col·laboració màxima amb la resta de forces i cossos de seguretat. 

b Les funcions  s'han de complir d'acord amb els principis de oportunitat, 

proporcionalitat i congruència 
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c Les funcions  s'han de complir d'acord amb els principis de cooperació mútua i de 

col·laboració recíproca amb la resta de forces i cossos de seguretat. 

d Obeint les instruccions donades per jutges i fiscals, o persones en qui deleguin. 

 

14 En l'execució dels plans de protecció civil, la policia local restarà obligada a: 

a Prestar suport en accidents, emergències i calamitats públiques 

b Prestar auxili en accidents, catàstrofes i emergències públiques 

c Prestar auxili en accidents, emergències i risc públic 

d Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques 

 

15 Composen el poder legislatiu segons la Constitució Espanyola. 

a Diputats 

b Senadors 

c Diputats i Senadors 

d Regidors 

 

16 Qui integra el poder judicial 

a Jutges i magistrats 

b Magistrats 

c Departament justícia 

d Jutges 

 

17 Les ordenances municipals classifiquen les seves infraccions: 

a Lleus 

b Greus 

c Molt Greus 

d Totes tres respostes son correctes 

 

18 La policia de proximitat o comunitària seria aquella que: 

a El patrullatge planificat 
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b Sistema proactiu 

c Resolució de problemes 

d Totes tres respostes son correctes 

 

19 Quin és l'ens local bàsic d’organització territorial segons l'Estatut 

d'autonomia de Catalunya? 

a El municipi 

b El districte municipal 

c La comarca 

d El districte censal 

 

20 Segons l'Estatut bàsic de l'empleat públic, són retribucions bàsiques: 

a El complement de destinació 

b El complement específic 

c Els triennis 

d Les variables que deriven de l'avaluació del desenvolupament 

 

21 Segons l'Estatut bàsic de l'empleat públic, els sistemes selectius de 

funcionaris/àries de carrera són: 

a Oposició, concurs oposició i excepcionalment concurs de mèrits 

b Només oposició i concurs oposició 

c Oposició, concurs oposició i lliure designació 

d Concurs de mèrits i lliure designació. 

 

22 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 
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23 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 

 

24 Quina és la seqüència d’actuació correcte en acudir a un accident de 

circulació? 

a Socórrer les víctimes, avisar els serveis d’urgència necessaris, prevenir que no es 

produeixin més accidents. 

b Prevenir que no es produeixin més accidents, avisar els serveis d’urgència 

necessaris, socórrer les víctimes. 

c Avisar els serveis d’urgència necessaris, socórrer les víctimes, prevenir que no es 

produeixin més accidents. 

d Prevenir que no es produeixin més accidents, socórrer les víctimes, avisar els 

serveis d’urgència necessaris. 

 

25 Quin és el nom de la plaça coneguda popularment com la plaça de la C? 

a Plaça de l'Estatut 

b Plaça de Lluís Companys 

c Plaça de Catalunya 

d Plaça de la Constitució 

 

26 La imposició de sancions per faltes lleus, d'acord amb l'Estatut bàsic de 

l'empleat públic, es realitza mitjançant: 

a Procediment sumari amb audiència a la persona interessada 

b Procediment sumari sense audiència a la persona interessada 

c Procediment judicial 

d No hi ha cap procediment establert 
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27 Quins municipis delimiten amb el terme municipal de Cerdanyola? 

a Barcelona, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, 

Sabadell, Sant Quirze del Vallès i Sant Cugat del Vallès 

b Barcelona, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Sabadell, Terrassa i 

Sant Cugat del Vallès 

c Barcelona, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, 

Sabadell, Rubí i Sant Cugat del Vallès 

d Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del 

Vallès, Sabadell, Sant Quirze del Vallès i Sant Cugat del Vallès 

 

28 Quants habitants té Cerdanyola segons l’IDESCAT el 2019? 

a 55.306 

b 35.247 

c 57.403 

d 61.325 

 

29 Quin parc NO pertany a Cerdanyola? 

a Parc del Turonet 

b Bosc Tancat 

c Parc de Cordelles 

d Parc de Can Borrell 

 

30 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 

 

31 Quina ordenança municipal NO és de l’Ajuntament de Cerdanyola? 

a Ordenança municipal per a la regulació de l'ús d'oficines, serveis mèdics i altres 

als eixos comercials 

b Ordenança municipal per al control del mosquit tigre 
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c Ordenança de circulació de bicicletes al Parc Natural de Collserola 

d Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar en edificis 

i construccions 

 

32 On està el MAC (Museu d’Art de Cerdanyola)? 

a Av. Canaletes 

b C. Sant Martí 

c Av. Parc Tecnològic 

d Cap dels anteriors 

 

33 Quins són els Centres d’Atenció Primària de Cerdanyola? 

a Serraparera, Canaletes i La Farigola 

b Gorgs, Banús i Turonet 

c Serraparera, Sant Martí i Xarau 

d Només hi ha el CUAP de Cerdanyola-Ripollet 

 

34 Existeix un jaciment d’un poblat ibèric, que dona nom a un museu. Quin és? 

a Ca n'Olivé 

b Can Serraparera 

c Can Xercavins 

d Torre Vermella 

 

35 La competència per dictar bans correspon: 

a A l'Alcalde o Alcaldessa i a les regidories, d'acord amb les competències que 

tinguin delegades 

b A l'Alcalde o Alcaldessa 

c A les tinències d'alcaldia 

d Al Ple de la corporació 
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36 Quin tipus d’entitat té traspassades competències municipals a Bellaterra? 

a Entitat municipal descentralitzada 

b Pedania de Bellaterra 

c Entitat municipal delgada 

d Cap barri té competències delegades 

 

37 Hi ha tres tipus de consentiment per a la cessió de dades personals. Quin NO 

ho és? 

a Consentiment exprés 

b Consentiment inequívoc 

c Consentiment inequívoc diferit 

d Consentiment exprés i per escrit 

 

38 Quins drets té qualsevol persona en l’àmbit de la protecció de les dades 

personals? 

a Accés, rectificació, supressió i oposició 

b Accés, ratificació, supressió i oposició 

c Accés, rectificació, publicació i autorització 

d Només rectificació i supressió 

 

39 Quin és l'hospital de referència de Cerdanyola? 

a Hospital Vall d'Hebron 

b Hospital Parc Taulí 

c Hospital General de Catalunya 

d Hospital Ernest Lluch 

 

40 Quines estacions de ferrocarril hi ha a Cerdanyola? 

a Cerdanyola Centre, Plana del Castell, Bellaterra i Universitat Autònoma 

b Cerdanyola, Cerdanyola-Universitat, Santa Maria i Barberà-Cerdanyola 
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c Cerdanyola Centre, Parc de l'Alba i Cerdanyola-Horta 

d Cerdanyola, Cerdanyola-Universitat, Bellaterra i Universitat Autònoma 

 

S’HA FINALITZAT L’EXAMEN RESPONGUI LES PREGUNTES DE RESERVA 

 

41 Conforme a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, un acte de contingut impossible es: 

a Anul·lable 

b Irregular 

c Impossible 

d Nul de ple dret 

 

42 El sistema d'estacionament regulat i limitat existent a Cerdanyola en 

l'actualitat és? 

a No n'hi ha cap 

b Zona Blava 

c Zona Taronja 

d Zona Verda 

 

43 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 

 

44 Quines competències té la Generalitat en seguretat pública? 

a Sistema de seguretat pública de Catalunya; ordenació i coordinació de les policies 

locals; creació, organització i comandament de la Policia Autonòmica; vigilància 

duanera i fiscal; control i vigilància del trànsit; i vigilància del medi ambient 
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b Sistema de seguretat pública de Catalunya; ordenació i coordinació de les policies 

locals; creació, organització i comandament de la Policia Autonòmica; ordre 

públic, control i vigilància del trànsit, i vigilància del medi ambient 

c Exclusivament les que li delegui l'Estat en matèria de seguretat pública de 

Catalunya 

d Sistema de seguretat pública de Catalunya, ordenació i coordinació de les forces i 

cossos de seguretat de l'Estat, ordre públic, control i vigilància del trànsit, i 

vigilància del medi ambient 


