Ajuntament de l’Escala
vila marinera

PROVA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU DEL CONCURS OPOSICIÓ PER LA
PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL (EXP. 2021/4320).

1.- El Dret català, en matèria de les competències exclusives de la Generalitat, és:
a)
b)
c)
d)

El dret aplicable en el seu territori amb preferència sobre qualsevol altre
El dret aplicable, amb sotmetiment a l’Ordenament jurídic Estatal
Aplicable en matèries compartides amb l’Estat
Ha de ser ratificat en la seva aprovació pel Congrés

2.- En quants Estats es parla i en quants és llengua oficial el Català, respectivament?
a) 2-2
b) 3-2
c) 2-1.
d) 4-2

3.- D’acord amb l’art. 84 de l’Estatut de Catalunya, la formulació i la gestió de polítiques per a la
protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible, és :
a) És una competència exclusiva de la Generalitat
b) És una competència compartida per la Generalitat i l’Estat
c) És una competència pròpia del Govern Local, a exercir en els termes que determinin
les Lleis
d) Cap resposta és correcta

4.- En l’àmbit de l’organització territorial de l’Estat espanyol, les relacions de les Comunitats
Autònomes amb l’Estat central són::
a) De competència
b) De Jerarquia competencial
c) D’igualtat amb sotmetiment a l’Ordenament jurídic
d) De supervisió per part dels Òrgans estatals .

5.- La creació de les comarques a Catalunya està regulada:
a) A l’article 141.3 de la Constitució Espanyola
b) A l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979.
c) A la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
d) Cap resposta és correcta.
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6.- Quan tots els membres d’una societat s’integren en la creació d’una nova cultura general,
estem parlant d’un model d’integració anomenat:
a) Assimilació
b) Pluralisme cultural.
c) Melting pot.
d) Integració cohesiva

7.- Quin dels següents no és un objectiu final de la Societat de la Informació?
a) Guanyar competitivitat en els mercats
b) Reduir l’atur.
c) Millorar la qualitat de les comunicacions.
d) Definir pautes de creixement

8.- En l’ordre de prioritat establert en el supòsit d’haver de fer marxa enrere , indiqui quina
combinació és la correcta:
a) Turismes que arrosseguen remolcs de fins a 750Kg de MMA-Vehicles de transport
col·lectiu
b) Camions-vehicles de tracció animal
c) Vehicles de transport col·lectiu-Conjunt de vehicles.
d) Camions-vehicles de transport col·lectiu

9.- A qui correspon el comandament immediat de la Policia Local
a)
b)
c)
d)

Al Cap del Cos, que d’acord amb la Llei 16/1991 ha de ser Inspector
Al Regidor de Seguretat ciutadana
A l’Alcalde, tot i que pot delegar les atribucions d’acord amb la normativa vigent
Cap de les respostes és correcta

10.- Com s’anomenà l’Estatut d’autonomia elaborat l’any 1979 a Catalunya?
a)
b)
c)
d)

Estatut de Sau
Estatut de Núria
Estatut de Perpinyà
Estatut de Queralbs
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11.- Indica quina relació de comarques no pertany a la mateixa província
a)
b)
c)
d)

Alt Empordà, Garrotxa, Ripollès, Pla de l’Estany
Terra Alta, Priorat, Garrigues , Conca de Barberà
Alta Ribagorça, Segrià, Segarra, Cerdanya
Anoia, Bages, Osona, Garraf

12.- Quina de les següents combinacions que propugna com a valors superiors de l’Ordenament
Jurídic la Constitució Espanyola és incorrecta:
a)
b)
c)
d)

Llibertat, Justícia
Dignitat, Igualtat
Pluralisme polític, Justícia
Totes són correctes

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

Monarquia parlamentària
Estat parlamentari protector de les llibertats
Estat social i democràtic de Dretes
Cap és correcta

14.- Quin és l’òrgan de les nacions Unides encarregat de realitzar el seguiment de l’aplicació de
l’Agenda 21:
a)
b)
c)
d)

L’Assemblea General
La Comissió de seguiment de transferència Tecnològica
El Comitè executiu de les Nacions Unides
La Comissió de Desenvolupament Sostenible

15.- És una infracció de trànsit constitutiva de delicte;
a)
b)
c)
d)

Les infraccions en el temps de descans i conducció
La utilització defectuosa de la il·luminació
La circulació sense cinturó de seguretat o casc
La col·locació d’obstacles a la via publica

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

16.- Per aconseguir que el trànsit discorri fluidament, els conductors han de col·laborar i per això
han de tenir inculcat:
a) Un profund coneixement de les normes i senyals encaminat a regular el major
aprofitament de la via.
b) Una consciència variada respecte al tipus de vehicle que condueixen i respecte a les
necessitats de col·laborar per a permetre el pas d’altres vehicles més ràpids.
c) Un esperit de col·laboració que permeti gaudir de la via per tots els usuaris, facilitant
les incorporacions en el convenciments de que el dret de preferència no es absolut.
d) Totes les respostes anterior son veritat.

17.- Quin dels següents és un mecanisme de garantia de la imparcialitat judicial?
a)
b)
c)
d)

L’Abstenció
L’Acusació
La incompatibilitat
La independència

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, demèrit i capacitat
Cap resposta és correcta

19.- A quin article de l’Estatut de Catalunya de 2006 es regula la reforma dels títols I i II, que
no afecten a les relacions amb l’Estat?
a)
b)
c)
d)

122
222
22
123

20.- l’Edat mínima per a obtenir el permís de conduir motocicletes A2. és?
a)
b)
c)
d)

18 anys
21 anys
16 anys
14 anys
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21.- Quin d’aquests no és un criteri de sostenibilitat?
a)
b)
c)
d)

Millorar la qualitat de vida de les persones
Conservar la diversitat i la vitalitat de la Terra
Mantenir-se dins de la capacitat de càrrega de la Terra
Eliminar la possibilitat de crear Aliances mundials

22.- El Comitè Executiu de l’Interpol està format per:
a)
b)
c)
d)

13 personalitats dels estats membres escollides per l’Assemblea General
El Ministres d’Interior dels Estats participants
Delegats del Estats membres escollits pel Secretari General
Pels Directors Generals de la Policia dels Estats que en formen part

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

Muntanya blanca
Rosa lau
Puig Sec
Les Muscleres

24.- Quina de les següents no és una funció del Ple del Consell Comarcal?
a)
b)
c)
d)

Proposar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball
Elegir el President del Consell Comarcal
Exercir la potestat expropiatòria
Nomenar i separar el Gerent

25.- L’emigració, la immigració i l’estrangeria són competències exclusives de:
a)
b)
c)
d)

L’Estat
Les Comunitats Autònomes
Les CC.AA amb supervisió i financiació de l’Estat
Les subdelegacions del Govern

