Ajuntament de l’Escala
vila marinera

RECURSOS HUMANS
EXP: 2021/927
PROVES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA PROVISIÓ DE SET PLACES D’AGENTS
DE POLICIA LOCAL EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ, DURANT L’ÈPOCA
TURÍSTICA, I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

Test específic
1. D’acord amb l’Estatut de Catalunya, a qui pertoca la coordinació de l’actuació de
les Policies Locals, és:
a)
b)
c)
d)

A subdelegats del Govern de cada província
A la Generalitat
A l’Alcalde respectiu
Als Plens municipals

2. La denúncia i sanció de les infraccions en matèria de trànsit comeses en vies
urbanes es competència:
a) Dels municipis.
b) Dels municipis, en el cas que la sanció no estigui expressament atribuïda
a una altra Administració.
c) Del Ministeri de l’Interior.
d) Cap resposta és correcta

3. La retirada de vehicles en les vies interurbanes i el seu posterior dipòsit, és
competència dels municipis:
a) Veritat, en els casos i condicions que reglamentàriament es determini.
b) Veritat, sempre que es tracti de vehicles de MMA igual o inferior a 3500
Kg.
c) Fals.
d) Les respostes a) i b) son veritat.
4. La realització de les proves d’alcoholèmia en vies urbanes es competència de:
a) Els municipis.
b) Els municipis, de conformitat amb les directrius que determini la Diputació.
c) Els municipis, de conformitat amb els criteris que determinin els Mossos
d’Esquadra.
d) Del servei Català de Trànsit
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5. No podrà circular per les vies objecte de la legislació sobre el trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat vial, el conductor:
a) Que hagi ingerit o incorporat al seu organisme drogues tòxiques o
estupefaents.
b) Que es trobi sota els efectes de medicaments o altres substàncies que
alterin el seu estat físic o mental.
c) Les dues respostes anteriors són veritat.
d) Les dues respostes anteriors són falses.

6. La manera de conduir de cada persona depèn:
a)
b)
c)
d)

De les seves condicions físiques i psíquiques.
Dels seus coneixements.
Del seu estat d’ànim en un determinat moment.
Totes les respostes son correctes.

7. Els vehicles de Mobilitat personal (VMP)
a)
b)
c)
d)

Podran circular per la calçada.
No podran circular per la calçada.
Podran circular per la vorera si no superen els 25 km/h.
Les respostes a i c són correctes

8. En l’ordre de prioritat establert en la Llei de Bases entre els diferents tipus de
senyalització, ocupa el primer lloc:
a)
b)
c)
d)

Els senyals i ordres dels agents de la circulació.
Els senyals de abalisament fitxes i mòbils
Els semàfors.
Els senyals verticals de circulació.

9. A qui correspon el comandament suprem de la Policia Local
a) Al Cap del Cos, que d’acord amb la Llei 16/1991 ha de ser Inspector
b) Al Regidor de Seguretat ciutadana
c) A l’Alcalde, tot i que pot delegar les atribucions d’acord amb la
normativa vigent
d) Cap de les respostes és correcta.
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10. Com s’anomenà l’Estatut d’autonomia elaborat l’any 1931 a Catalunya?
a)
b)
c)
d)

Estatut de Sau
Estatut de Núria
Estatut de Perpinyà
Estatut de Queralbs

11. Indica quina relació de comarques no pertany a la mateixa província
a)
b)
c)
d)

Alt Empordà, Garrotxa, Ripollès, Pla de l’Estany
Baix Ebre, Montsià, Alt Urgell, Priorat
Alta Ribagorça, Segrià, Segarra, Vall d’Aran
Anoia, Bages, Osona, Vallés Occidental

12. La forma política de l’Estat espanyol és:
a)
b)
c)
d)

Monarquia constitucional
Monarquia parlamentaria
Monarquia presidencial
A,b i c són correctes

13. D’acord amb la Constitució, Espanya es va constituir en:
a)
b)
c)
d)

Estat monàrquic presidencial
Estat social de dretes
Estat social i democràtic de Dret
Estat parlamentari protector de les llibertats

14. Qualsevol projecte de reforma de la Constitució espanyola ha de ser aprovat per:
a)
b)
c)
d)

Tots els Diputats del Congrés
Els 3/5 de cadascuna de les Cambres
La majoria absoluta de Senadors
La meitat més un dels Diputats

15. Quins són els Poders a l’Estat espanyol
a)
b)
c)
d)

Executiu, legislatiu i constitucional
Legislatiu, executiu i judicial
Legislatiu, governatiu i judicial
Executiu, legislatiu, judicial i parlamentari
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16. 1La coordinació en matèria de Policia de la Generalitat i les Forces i Cossos de
Seguretat de L’Estat, s’articula a través dels acords de :
a)
b)
c)
d)

Del Conseller d’Interior i Govern de L’Estat
De les Juntes autonòmiques de Seguretat
De la Junta de Seguretat de Catalunya
De les Juntes Locals de Seguretat

17. Son mecanismes que garanteixen la imparcialitat judicial...
a)
b)
c)
d)

La independència judicial
La incompatibilitat del jutges
La recusació
La elecció col·legiada

18. La promoció professional en els cossos de seguretat ha d’estar regida pels
principis de:
a)
b)
c)
d)

Objectivitat, paritat, mèrit i capacitat
Objectivitat, Transparència, mèrit i igualtat
Igualtat, objectivitat, mèrit i capacitat
Transparència, igualtat, mèrit i capacitat

19. Quin dels següents museus no és un dels museus existents a l’Escala?
a)
b)
c)
d)

Museu de l’Anxova i la Sal
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries
Museu de la Moto Vicens Folgado
Museu de les Ruïnes d’Empúries

20. En quina de les següents relacions de municipis hi ha un que no limita amb
l’Escala?
a) Torroella de Montgrí, Viladamat, Ventalló, Sant Pere Pescador
b) Viladamat, Torroella de Fluvià, Torroella de Montgrí, Sant Pere
Pescador
c) Torroella de Montgrí, Viladamat, Albons, Sant Pere Pescador
d) Torroella de Montgrí, Bellcaire, Viladamat , Sant Pere Pescador
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21. D’acord amb l’article 87 de la CE , qui no tindria iniciativa legislativa?
a)
b)
c)
d)

El Govern
El Senat
Les Diputacions Provincials
Els ciutadans

22. Pel seu contingut material, els Reglaments poden ser?
a)
b)
c)
d)

Jurídics i organitzatius
Jurídics i executius
Jurídics i independents
Jurídics i administratius

23. Quin dels següents barris no pertany a l’Escala
a)
b)
c)
d)

Muntanya blanca
Riells de Dalt
Camp dels Pilans
Mas Matas

24. Que és el Maram, de l’Escala?
a)
b)
c)
d)

Centre d’interpretació del Peix
Museu del Peix
Centre d’afeccionats del peix
Museu arqueològic d’Empúries

25. Segons la Llei 10/1994, quina de les següents no és una funció de Policia de
Seguretat ciutadana?
a) Vigilar els espais públics
b) Participar en l’execució dels plans de Protecció Civil en la forma que sigui
determinada per les lleis
c) Emprar coacció amb vista a l’execució forçosa dels actes o disposicions
dels òrgans de la Generalitat
d) Prestar auxili en les actuacions en matèria de salvament, si és requerit
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PREGUNTA RESERVA
26. D’acord amb la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, quin dels següents
no és pot considerar un municipi de règim especial quan compleixen
determinades condicions’?
a)
b)
c)
d)

Municipi de muntanya
Municipi turístic
Els que tenen règim de Consell tancat
Municipi històric artístic

