PROVA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU DEL CONCURS OPOSICIÓ PER LA
PROVISIÓ DE DUES PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL (EXP. 2020/3793).

1.- La desvinculació final dels comtes catalans respecte a la monarquia franca es va
produir:
a)
b)
c)
d)

L’any 968 amb el comte Borrell II
L’any 998 amb el comte Borrell III
L’any 988 amb el comte Borrell III
L’any 988 amb el comte Borrell II

2.- La Setmana Tràgica fou un moviment insurreccional que va tenir lloc..
a) Al juliol de 1909, per lluitar contra penúria obrera a Barcelona
b) Al juliol de 1909, per protestar contra la pressió dels empresaris
c) A l’agost de 1909, per protestar contra el Govern d’Espanya i fomentar el catalanisme
polític
d) Al juliol de 1909, per a protestar per la crida de reservistes per la Guerra al Marroc

3.- La varietat estàndard o comuna permet la intercomprensió entre les altres varietats
d’una llengua i té varies funcions: Quina de les següents no és una de les seves funcions?
a)
b)
c)
d)

Unifica, ja que és lligam entre les altres varietats
És participativa, ja que afavoreix la contribució en el mon cultural i científic modern
Separa, ja que afirma la identitat d’una comunitat lingüística respecte a d’altres
Equipara la llengua estàndard a la llengua correcta

4.- La vegetació potencial a Catalunya pertany a tres grans regions biogeogràfiques. Quina
de les següents regions no és una d’elles?
a)
b)
c)
d)

Regió Mediterrània
Regió boreoalpina
Regio pirenaica
Regió eurosiberiana

5.- Quina d’aquestes no és una característica de l’economia catalana actual:
a) El pes del sector industrial és més gran que a la resta de territoris de l’Estat
b) El PIB català representa aproximadament el 18 % del total espanyol i és el més alt de
l’Estat en xifres relatives
c) Està força vinculada a la resta d’Europa, aspecte reforçat amb el procés d’integració
europea
d) Presenta un important pol d’atracció econòmica a l’entorn de la ciutat de Barcelona
6.- Quin dels següents no és un principi per a viure de manera sostenible, d’acord amb la
Segona estratègia Mundial per a la Conservació, publicada l’any 1991:
a)
b)
c)
d)

Conservar la diversitat i la vitalitat de la Terra
Maximitzar l’exhauriment dels recursos no renovables
Crear una aliança mundial
Totes són correctes
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7.- La reforma dels títols tercer a setè de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya correspon a:
a)
b)
c)
d)

Al Parlament de Catalunya
Al Govern de la Generalitat
A les Corts Generals
Totes són correctes

8.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya és:
a)
b)
c)
d)

Un òrgan intern i el composen7 síndics
És un òrgan extern i el composen 9 síndics
Depèn orgànicament del Govern de la Generalitat
Cap de les respostes és correcta

9.- Quina de les següents no és una funció de la Direcció General de la Policia:
a) El Comandament directe de les unitats policials i administratives que en depenen
b) Dirigir l’elaboració d’informes d’impacte de gènere i elaborar propostes a la Secretaria
de Seguretat sobre la igualtat de gènere.
c) Elaboració de propostes normatives, formatives i implantació de processos de qualitat
relacionades amb la Policia de Catalunya.
d) Totes 3 són funcions de la Direcció General de Policia
10.- En el procediment legislatiu ordinari, la iniciativa legislativa la exerceix :
a)
b)
c)
d)

El Govern mitjançant la presentació d’una proposició de Llei
Els Parlaments autonòmics , mitjançant un Projecte de Llei
Exclusivament,el Congrés i el Senat mitjançant una Proposició de Llei
Cap és correcta

11.- Segons la Constitució Espanyola, a qui correspon la titularitat dels Drets
Constitucionals?
a)
b)
c)
d)

Exclusivament als Nacionals
Només a Nacionals i estrangers
A Nacionals, estrangers i persones jurídiques per igual
Cap resposta és correcta

12.- Quina d’aquestes no és una funció de les Corts Generals?
a)
b)
c)
d)

Potestat Legislativa
Recolzament de l’acció del Govern
Aprovació del Pressupost
Atorgar la confiança al Govern

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

La independència judicial
La incompatibilitat del jutges
La recusació
La elecció col·legiada
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14.- Segons la Llei de Bases de Règim Local, quina d’aquestes no és una atribució
essencial de les Diputacions ?
a)
b)
c)
d)

La coordinació del serveis municipals
L’Assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis del seu territori
El foment del interessos de la província
L’adopció del pla anual de cooperació a les obres i serveis de la província

15.- 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
16.- Qui ha de resoldre les incidències que es puguin produir en la col·laboració policial
entre la Policia Autonòmica i les FiCSE?
a)
b)
c)
d)

El Delegat del Govern a Catalunya
Els Caps superiors del dels Cossos policials en el territori
La Junta de Seguretat
La Direcció General de Seguretat

17.- L’origen de la Policia municipal actual data de mitjans del segle...
a)
b)
c)
d)

XVII
XIX
XX
XVI

18.- L’Aprovació de la normativa tècnica bàsica que afecti directament a la Seguretat
Viària, correspon a.
a)
b)
c)
d)

Administració de la Generalitat
Als municipis en el seu terme municipal
Al Servei Català de Trànsit
Cap resposta és correcta

19.- 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
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20.- La Junta de Govern Local no és necessària en els municipis de menys de..
a)
b)
c)
d)

2.000 habitants
5.000 habitants
6.000 habitants
10.000 habitants

21.- Qui pot adoptar la iniciativa per a proposar qualsevol modificació de les demarcacions
Comarcals?
a)
b)
c)
d)

El Govern de la Generalitat
El municipi o municipis interessats
Els altres titulars de la iniciativa Legislativa
Totes són correctes

22.-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

23.- Quin del següents serveis no ha de ser prestat obligatòriament per l’Ajuntament en un
municipi inferior a 15.000 habitants?
a)
b)
c)
d)

Recollida de residus
Control d’aliments i begudes
Abastament domiciliari d’aigua potable
Instal·lacions esportives d’ús públic

24.- Si es convoca un concurs de mobilitat horitzontal per una Policia Local, qui pot prendre
part?
a) Tots el funcionaris de carrera dels cossos de Policia Local de la resta de municipis de
Catalunya diferents del convocant, exclusivament.
b) Agents del Cos de Mossos d’Esquadra destinats al territori convocant
c) Agents de les forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
d) Cap és correcta
25.- 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

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

Muntanya blanca
Riells de Dalt
Camp dels Pilans
Mas Matas
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