Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

Primera prova: Cultural i teòrica
Segon exercici: Teòric

NO OBRIU EL QUADERNET FINS QUE US HO INDIQUI
L’EXAMINADOR/A.
ANOTEU TOTES LES VOSTRES RESPOSTES EN EL FULL DE
RESPOSTES CORRESPONENT.
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INSTRUCCIONS DE LA 1a PROVA – 2n exercici: Teòric
Tot seguit realitzaran el segon exercici de la 1a prova del procés selectiu
anomenada “CULTURAL i TEÒRICA.
Els recordem que la prova té caràcter eliminatori, que serà qualificada amb 24 punts,
i quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a
12 punts en la suma dels dos exercicis següents. Cada exercici es qualificarà de 0 a
12 punts, i quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o
superior a 4 punts en cadascú dels exercicis.
Els informem que:
 podran endur-se la part autocopiativa del full de respostes i el quadern de
preguntes d’aquest exercici, per tant poden fer anotacions en el quadernet.
 Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no
contestades NO PENALITZEN i les respostes errònies DESCOMPTARAN
UNA QUARTA PART del valor d’una resposta correcta.
 Si algú de vostès acaba abans del temps, haurà de mantenir-se en el seu lloc
fins que finalitzi cada exercici.
 Els avisarem quan faltin 10 minuts per acabar cada exercici.
Pel primer exercici d’aquesta prova, test TEÒRIC els informem que:
 La durada d’aquest exercici, segons acord del Tribunal Qualificador és de 75
minuts.
 L’exercici consistirà en donar resposta a un qüestionari de 68 preguntes amb
4 opcions de resposta: A, B, C i D, més 7 preguntes que són de reserva per
possibles anul·lacions, les preguntes 69 a la 75. En cas d’anul·lar-se alguna
de les 68 primeres, es consideraran les de reserva per ordre numèric (primer
la 69, després la 70 i així successivament).
A continuació, agafin el full de respostes que els hem repartit i llegeixin i segueixin
les instruccions per omplir el full de respostes.
PROCEDIMENT PER EMPLENAR EL FULL DE RESPOSTES
Llegiu atentament

- On posa Nom Prova: PRIMERA PROVA: Segon exercici: Teòric
- On posa Prova: marcar el número 5

NO DONI LA VOLTA A AQUEST FULL mentre no ho indiqui la persona
Responsable de l’Aula, estigui atent a les seves instruccions.
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1. Quants articles té la Constitució espanyola de 1978?
a) 5.
b) 10.
c) 20.
d) 169.
2. D'acord amb l'article 31 de la Constitució espanyola de 1978: Tothom
contribuirà al sosteniment de les despeses públiques d'acord amb la seva
capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els
principis d’igualtat i:
a) Progressivitat.
b) Confiscació.
c) Alienació.
d) Bona fe processal.
3. D'acord amb l'article 141 de la Constitució espanyola de 1978: qualsevol
alteració dels límits provincials haurà de ser aprovada:
a) Per majoria qualificada (3/4 parts dels electors) en consulta ciutadana.
b) Per acord entre els ajuntaments afectats en l'alteració provincial.
c) Per mitjà d'una Llei orgànica aprovada per les Corts Generals.
d) Per mitjà de Resolució del Parlament autonòmic corresponent en el cas que
només afecti una comunitat autònoma.
4. El secret de les comunicacions, regulat a l'article 18 de la Constitució
espanyola de 1978, només podrà ser objecte d’ingerència:
a) En cas de resolució judicial.
b) Quan una investigació policial ho faci necessari.
c) Quan una investigació policial per delicte greu ho faci necessari.
d) Quan una investigació policial per delicte molt greu (terrorisme), ho faci
necessari.
5. D'acord amb la Constitució espanyola de 1978, els ciutadans i ciutadanes
NO tenen dret:
a) A la lliure elecció de professió o ofici.
b) A la llibertat de càtedra.
c) A participar en els afers públics.
d) A designar un jutge diferent al predeterminat per la llei, en determinats
casos.
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6. D'acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006, la regulació i la
prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials
públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels
immigrants és una competència:
a) Local.
b) Comarcal.
c) Autonòmica.
d) Estatal.
7. Quins dels següents NO es consideren drets de l'àmbit civil i social, a
l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006:
a) Drets en l'àmbit de la salut.
b) Drets de les persones grans.
c) Drets en l'àmbit de l'habitatge.
d) Drets d'accés als serveis públics i a una bona administració.
8. D'acord amb l’article 11 de la llei reguladora de les bases de règim local,
que determina quins són els elements del municipi, quin d'aquests NO és
un element constitutiu del municipi (en sentit estricte de l'article)?
a) El territori.
b) La toponímia.
c) La població.
d) L’organització.
9. D'acord amb l’article 25 de la Llei reguladora de les bases de règim local,
quina de les següents és una competència municipal?
a) Registre duaner i aranzelari.
b) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata
a persones en situació o risc d'exclusió social.
c) Legislació laboral.
d) Ordenació del sector ramader i agrícola.
10. Quin tipus de norma és la Carta municipal de Barcelona:
a) Llei.
b) Reglament.
c) Ordenança municipal.
d) Declaració institucional.
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11. Qui es l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el
govern de la ciutat de Barcelona?
a) L'alcalde o alcaldessa de la ciutat de Barcelona.
b) L'alcalde o alcaldessa i els i les tinents d'alcaldia.
c) La Comissió de Govern.
d) El Consell Municipal.
12. D'acord amb la Carta municipal de Barcelona, qui exerceix la direcció
superior de tot el personal de l'Administració municipal i la prefectura de la
policia municipal?
a) L’alcalde o alcaldessa.
b) El cap de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.
c) El cap de Recursos Humans.
d) El cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
13. D'acord amb l'article 133 de la Carta municipal de Barcelona, la Guàrdia
Urbana actua com a policia d’autoritat, policia de seguretat, policia judicial
i:
a) Policia integral.
b) Policia d'ordre públic.
c) Policia metropolitana.
d) Policia assistencial.
14. D'acord amb l'article 135 de la Carta municipal de Barcelona, quina funció
NO té atribuïda la Guàrdia Urbana:
a) Prestar auxili en els supòsits d’accident, catàstrofe o calamitat pública.
b) Efectuar diligències de prevenció i les actuacions que tendeixin a evitar la
comissió d’actes delictius.
c) La instrucció d'atestats per accidents laborals.
d) Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan se li demani.
15. A través de quins organismes de gestió s'estructuren les funcions
executives de l'Ajuntament de Barcelona?
a) Els districtes.
b) Les gerències.
c) Els barris.
d) Les comissions de Govern.
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16. Dels següents, quin és l'òrgan de la Unió Europea, independent dels estats
membres, que té la missió de protegir i vetllar pels interessos comunitaris.
a) El Parlament Europeu.
b) La Comissió Europea.
c) El Consell de la Unió Europea.
d) El Comitè de les Regions.
17. Quina norma regula el procediment administratiu comú de les
administracions públiques?
a) La Constitució espanyola de 1978 en l’article 168.
b) Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
c) El Reial decret legislatiu 30/1992, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
d) El Reglament 10/1994, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
18. D'acord amb la Llei orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat, quines
són forces i cossos de seguretat de l’Estat?
a) El Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil, les policies autonòmiques, les
policies locals i les entitats de seguretat privada.
b) El Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil, les policies autonòmiques i les
policies locals.
c) El Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i les policies autonòmiques.
d) El Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil.
19. D'acord amb la Llei orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat, de
quin cos és competència el control d'entrada i sortida del territori nacional
d’espanyols i estrangers?
a) Del Cos Nacional de Policia.
b) De la Guàrdia Civil.
c) De la Policia Duanera.
d) De les autoritats portuàries i aeroportuàries a través de personal de
seguretat privada, especialment habilitat per a aquesta tasca pel Ministeri
d'Interior.
20. D'acord amb la Llei orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat, de
quin cos són les competències derivades de la legislació vigent sobre
armes i explosius?
a) Dels Cos Nacional de Policia.
b) De la Guàrdia Civil.
c) De les policies de les comunitats autònomes, en els territoris que disposin
d'aquestes i en aquells que no en disposin del Cos Nacional de Policia.
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d) De les Forces Armades a través d'oficines habilitades per a aquesta tasca
pel Ministeri de Defensa.
21. D'acord amb la Llei orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat, quines
comunitats autònomes podran crear cossos de policia?
a) Aquelles comunitats autònomes que, amb anterioritat a l'entrada en vigor de
la present Llei, tinguessin cossos policials propis.
b) Aquelles comunitats autònomes considerades regions històriques.
c) Aquelles comunitats autònomes que ho tinguin previst al seu Estatut
d'autonomia.
d) Qualsevol comunitat autònoma que ho sol·liciti i s'aprovi posteriorment al
Senat amb majoria qualificada (2/3 de la cambra).
22. D'acord amb la Llei 16/1991 de policies locals de Catalunya, l’àmbit
d’actuació de les policies locals és:
a) La comarca.
b) El municipi corresponent i els municipis limítrofes quan no disposin de policia
local pròpia.
c) El territori del municipi corresponent, podent actuar fora d’aquest en casos
excepcionals d’emergència i autorització prèvia de les autoritats competents.
d) Qualsevol àmbit territorial informant posteriorment al Ministeri d’Interior o a la
Conselleria d’Interior, segons correspongui.
23. D'acord amb les escales i categories determinades a la Llei 16/1991 de
policies locals de Catalunya, a quina escala professional es classifica un
intendent:
a) Superior.
b) Executiva.
c) Intermèdia.
d) Bàsica.
24. D'acord amb la Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya, qui té la responsabilitat de fer efectiva la coordinació de les
policies locals?
a) La Junta de Caps de Policia Local de Catalunya.
b) La Junta Local de Seguretat.
c) La Mesa de Coordinació Operativa (MCO).
d) El Govern de la Generalitat.
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25. Quin òrgan coordina en el nivell superior la policia de la Generalitat amb
els cossos i les forces de seguretat de l'Estat.
a) La Delegació de Govern.
b) La Junta de Seguretat de Catalunya.
c) La Junta Local de Seguretat.
d) La Comissió Regional de Seguretat.
26. D'acord amb l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència
ciutadana a l’espai públic de Barcelona, quina conducta NO està
prohibida?
a) La mendicitat exercida per adults als voltants de zones escolars, parcs i
jardins i zones d’interès turístic.
b) La mendicitat exercida per menors.
c) La mendicitat exercida amb menors.
d) La mendicitat quan impedeixi de manera intencionada el lliure trànsit de
persones.
27. D'acord amb l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència
a l’espai públic de Barcelona, en quina situació està permès el consum de
begudes alcohòliques en els espais públics:
a) El consum de begudes alcohòliques sempre està prohibit en els espais
públics.
b) Si es fa en envasos de plàstic, sempre que no causi molèsties a les persones
que utilitzen l’espai públic i als veïns.
c) Si es fa en envasos de vidre, sempre que no causi molèsties a les persones
que utilitzen l’espai públic i als veïns.
d) Si es fa en envasos de llauna, sempre que no causi molèsties a les persones
que utilitzen l’espai públic i als veïns.
28. D'acord amb l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència
a l’espai públic de Barcelona, a les dutxes públiques de les platges de
Barcelona:
a) Es pot utilitzar qualsevol tipus de sabó.
b) Es pot utilitzar sabó biodegradable.
c) Es poden utilitzar elements d’higiene hipodèrmics i naturals.
d) Es prohibeix utilitzar sabó o altres elements d'higiene.
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29. D'acord amb l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència
a l’espai públic de Barcelona, les actuacions musicals al carrer, mai podran
superar en una mateixa ubicació:
a) El temps total de 30 minuts en un dia.
b) El temps total de 45 minuts en un dia.
c) El temps total d’1 hora en un dia.
d) El temps total de 2 hores en un dia.
30. Quina de les següents conductes NO es regula a l’ordenança de mesures
per fomentar i garantir la convivència a l’espai públic de Barcelona?
a) Els actes als espais públics que pertorben el descans i la tranquil·litat de
veïns i veïnes i vianants
b) L'ús inadequat de l'espai públic per a jocs.
c) El consum de substàncies estupefaents.
d) El comerç ambulant no autoritzat d'aliments, begudes i altres productes.
31. D'acord amb l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència
a l’espai públic de Barcelona, el nudisme a la ciutat de Barcelona:
a) No està permès.
b) Està permès, sempre que no es faci davant de menors.
c) Està permès, sense cap tipus de limitació.
d) Està prohibit llevat autoritzacions per a llocs concrets.
32. D'acord amb l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de
Barcelona, en quin horari està autoritzat regar plantes, espolsar roba i
estores quan afecti a la via pública?
a) De 20.00 a 06.00 hores.
b) De 20.00 a 08.00 hores.
c) De 22.00 a 06.00 hores.
d) De 22.00 a 07.00 hores.
33. Quina de les següents accions està prohibida per l’Ordenança sobre l’ús
de les vies i els espais públics de Barcelona?
a) La tria i selecció de residus dipositats a la via pública.
b) Les actuacions musicals.
c) La instal·lació de tendals adossats a les façanes .
d) Jugar a pilota als parcs infantils.
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34. D'acord amb l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de
Barcelona, qui concedeix les llicències d'ocupació del domini marítim
terrestre?
a) L'alcalde o alcaldessa.
b) La Regidoria de Mobilitat.
c) La Gerència de Seguretat i Prevenció.
d) La Capitania Marítima.
35. D'acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, quins
menors podran, sota la responsabilitat de la persona que representi/ tingui
la seva guarda, circular per les voreres amb bicicletes?
a) Els menors de 12 anys.
b) Els menors de 14 anys.
c) Els menors de 16 anys.
d) Els menors de 18 anys.
36. D'acord amb l'article 7.1 de l’Ordenança de circulació de vianants i
vehicles, els menors autoritzats a circular per la vorera amb bicicletes a
quina velocitat màxima podran circular sense superar-la:
a) 10 km/h.
b) 20 km/h.
c) 30 km/h.
d) 50 km/h.
37. D'acord amb l’ordenança de circulació de vianants i vehicles, en carrers on
es circuli només per un carril els vehicles no podran circular a més de:
a) 10 km/h.
b) 20 km/h.
c) 25 km/h.
d) 30 km/h.
38. D'acord amb l’ordenança de circulació de vianants i vehicles, quina de les
següents conductes podrà realitzar el conductor d'una bicicleta:
a) Deixar el manillar de la bicicleta sense cap mà.
b) Circular amb auriculars.
c) Utilitzar un remolc o semiremolc.
d) Circular sense timbre.
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39. D'acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, les persones
conductores de bicicletes podran circular pels parcs públics?
a) No, l’accés als parcs públics està prohibit expressament per a bicicletes en
qualsevol cas.
b) Sí, però exclusivament en parcs on s’incorporin vies ciclistes senyalitzades
amb itineraris pavimentats.
c) Sí, sempre que es respecti la preferència dels vianants, el patrimoni natural i
el mobiliari urbà.
d) Sí, exclusivament els menors acompanyats dels seus tutors, sempre que es
respecti la preferència dels vianants, el patrimoni natural i el mobiliari urbà.
40. D'acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, quina és
l’edat permesa per circular amb un vehicle de mobilitat personal?
a) 12 anys.
b) 14 anys.
c) 16 anys.
d) L'Ordenança de circulació de vianants i vehicles no marca cap edat en
relació amb aquest aspecte.
41. D'acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, quina
distància mínima ha de mantenir el conductor d’un vehicle de mobilitat
personal respecte de les persones vianants?
a) 1 metre.
b) 1,5 metres.
c) 3 metres.
d) L'Ordenança de circulació de vianants i vehicles no marca cap distància en
relació amb aquest aspecte.
42. D'acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, quan no
suposi una activitat d’explotació econòmica, les persones usuàries de quin
tipus de vehicle de mobilitat personal han de portar casc de manera
obligatòria?
a) Tipus A.
b) Tipus B.
c) Tipus C1.
d) La utilització de casc en vehicles de mobilitat personal no és obligatòria,
però el text de l’ordenança ho fa recomanable, sobretot amb menors.

12

43. D'acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, un turisme
no pot romandre estacionat en un mateix lloc:
a) No existeix un límit temporal d’estacionament al mateix lloc.
b) Més d’1 dia consecutiu.
c) Més de 3 dies consecutius
d) Més de 8 dies consecutius.
44. D'acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, quin nom rep
el sistema d’estacionament regulat de Barcelona:
a) Zona.
b) ZBE.
c) Àrea.
d) SER.
45. D'acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, els titulars
de targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat expedides
per l'Administració, exhibint a la part frontal del parabrisa la targeta, poden
estacionar els seus vehicles:
a) Als passos de vianants.
b) A les calçades de carrers amb un únic carril de circulació i estacionament als
dos costats de la via.
c) A la vorera, quan aquesta tingui una amplada superior a 5 metres.
d) A les zones de càrrega i descàrrega.
46. D'acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, quan es
considera que un vehicle està abandonat a la via pública?
a) Quan es trobi estacionat per un període no superior a 20 dies en el mateix
lloc de la via.
b) Quan presenti un estat de brutícia que presumeixi que el seu propietari no
realitza el manteniment necessari.
c) Quan tingui la inspecció tècnica de vehicles (ITV) caducada de més d’un
any.
d) Quan li manquin les plaques de matrícula.
47. D'acord amb la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana,
quan no sigui possible la identificació d’una persona a la via púbica, en cas
d’haver de traslladar-la a dependències policials a l’objecte de sancionar
una infracció, quin és el temps màxim per realitzar aquesta identificació?
a) Per sancionar infraccions en cap cas es podrà traslladar una persona a
dependències policials.
b) 30 minuts.
c) 1 hora.
d) 6 hores.
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48. D'acord amb la Llei d'enjudiciament criminal, quin és el límit temporal
d’una detenció preventiva en una persona major d'edat?
a) 24 hores.
b) 48 hores.
c) 72 hores.
d) Cap, no es pot detenir preventivament.
49. D'acord amb la Llei d'enjudiciament criminal, en cas de detenció d'una
persona menor d'edat, de qui es posarà a disposició?
a) De la Secció de Menors de la Fiscalia.
b) Del Jutjat Penal.
c) Del Jutjat de Menors.
d) De la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de cada partit
judicial.
50. Quin dels següents drets, NO és un dret de les persones detingudes
regulat a la Llei d'enjudiciament criminal:
a) Dret a guardar silenci.
b) Dret a no declarar contra si mateix.
c) Dret a accedir als elements de les actuacions que siguin necessaris per
impugnar la legalitat de la detenció.
d) Dret a decidir el lloc de detenció, d'acord amb criteris de proximitat al
domicili.
51. D'acord amb la Llei d'enjudiciament criminal, en quins dels següents
delictes, una persona detinguda pot renunciar al dret a l'assistència
lletrada?
a) Delictes contra el patrimoni.
b) Delictes contra la seguretat del trànsit.
c) Delictes contra el medi ambient.
d) Delictes socioeconòmics.
52. D'acord amb la Llei d'enjudiciament criminal, en quina situació un
particular tindrà l'obligació de detenir?
a) Qui intenti cometre un delicte en el moment d'anar a cometre'l.
b) El delinqüent in fraganti.
c) El processat o condemnat que estigui en rebel·lia.
d) Els particulars no tenen l'obligació de detenir, tenen la potestat de fer-ho en
els casos que la llei descriu.
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53. Quin serà l’òrgan competent per a resoldre un procediment d’Habeas
Corpus d’un major d’edat, d’acord amb la Llei orgànica 6/1984 reguladora
del procediment d’Habeas Corpus?
a) El jutge o jutgessa d’instrucció del lloc on la persona es trobi detinguda.
b) El jutge o jutgessa penal del lloc on la persona es trobi detinguda.
c) El jutge o jutgessa central togat/ada del lloc on la persona es trobi detinguda.
d) El/la fiscal especial per a la protecció i tutela de les víctimes en el procés
penal.
54. Que volen dir les sigles EBEP, dins de la normativa interna que regula el
personal a càrrec de l’Administració pública?
a) Estament bàsic de l’especialitat pública.
b) Estatut bàsic de l’especialitat pública.
c) Especialitat burocràtica de l’estament públic.
d) Estatut bàsic de l’empleat públic.
55. D’acord amb l’article 413 del Codi penal, el/la funcionari/ària públic/a que,
amb coneixement, sostregui documents dels quals tingui encomanada la
custòdia per raó del seu càrrec, incorrerà en un delicte de:
a) Furt.
b) Infidelitat en la custòdia de documents.
c) Prevaricació.
d) Robatori agreujat per raó de càrrec.
56. D’acord amb l’article 418 del Codi penal, el particular que utilitzi la
informació privilegiada obtinguda d’un funcionari públic, incorrerà en un
delicte de:
a) Suborn.
b) Corrupció passiva.
c) Violació de secrets.
d) No incorrerà en cap delicte, la responsabilitat penal només recaurà sobre el
funcionari que hagi filtrat la informació privilegiada.
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57. D’acord amb la Llei 53/1984 d’Incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, quina tasca podrà desenvolupar un/a agent de
la Guàrdia Urbana de Barcelona, de manera complementària a les seves
tasques habituals?
a) D’acord amb la normativa que regula les incompatibilitats, no es podrà fer
cap tasca complementària a les pròpies del càrrec.
b) Docència a temps parcial i de durada determinada.
c) Pot exercir qualsevol activitat privada, però limitada al fet que estigui
relacionada directament amb la seva activitat laboral.
d) Pot exercir qualsevol activitat privada, però limitada al fet no estigui
relacionada directament amb la seva activitat laboral.
58. La Declaració Universal dels Drets Humans de l’ONU en l’article 1 exposa
que:
a) Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets.
b) Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o
degradants.
c) Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament.
d) Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat.
59. El Codi d’ètica de la policia de Catalunya, és d’aplicació:
a) Al Cos de Mossos d’Esquadra, exclusivament.
b) Al Cos de Mossos d’Esquadra de forma específica i a les Policies Locals que
signin conveni adhesió al codi amb el Departament d’Interior.
c) A tots els cossos de policia de les institucions pròpies de Catalunya.
d) A tots els cossos de policia que desenvolupen les seves tasques a
Catalunya, incloent-hi les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
60. El Codi d’ètica de la Policia de Catalunya exposa que l’ús de la força per
part de la policia ha de regir-se per tres principis. Quin dels exposats no és
cap d’aquests principis?
a) La congruència.
b) L’objectivitat.
c) L’oportunitat.
d) La proporcionalitat.
61. D’acord amb el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya, quin organisme
s’encarrega de dur a terme una reflexió ètica sobre els problemes que
afecten la pràctica policial a Catalunya?
a) El Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya.
b) El Departament d’Interior.
c) La Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya.
d) La Comissió d’Afers Interns de la Policia de Catalunya.
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62. Quin és el vigent Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de
l’Ajuntament de Barcelona?
a) El primer (I).
b) El segon (II).
c) El tercer (III).
d) El quart (IV).
63. D’acord amb la redacció del vigent Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones
i homes de l’Ajuntament de Barcelona, quina és la igualtat real entre dones
i homes?
a) Les polítiques que incorporen la perspectiva de gènere en la planificació, el
desenvolupament i l'avaluació de les decisions.
b) El mètode d’investigació social en què s’analitzen simultàniament gènere,
ètnia, classe, sexualitat i altres diferències socials.
c) La implantació de mesures elaborades amb l'objectiu de corregir o
compensar les situacions de desigualtat i discriminació.
d) La igualtat efectiva que canvia els costums i les estructures de desigualtat
que hi ha entre dones i homes.
64. D’acord amb la redacció del vigent Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones
i
homes
de
l’Ajuntament
de
Barcelona,
què
s’entén
per
“corresponsabilitat”?
a) La responsabilitat conjunta de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya en l’abordament de plans d’igualtat entre dones i homes.
b) L’accés per part d’homes i dones a càrrecs de responsabilitat organitzativa a
l’Ajuntament de Barcelona.
c) L’assumpció equitativa per part d'homes i dones de les responsabilitats,
drets, deures i oportunitats associats a l'àmbit domèstic, familiar i de les
cures.
d) La Responsabilitat de l’Administració pública i dels ciutadans en l’aplicació
de mesures amb l'objectiu de corregir o compensar les situacions de
desigualtat.
65. D’acord amb la redacció del vigent Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones
i homes de l’Ajuntament de Barcelona, què s’entén per “sostre de vidre”?
a) Les circumstàncies originades per les responsabilitats i càrregues familiars
que mantenen moltes dones atrapades a la base de la piràmide econòmica.
b) La barrera invisible que dificulta o obstaculitza l’accés de les dones als
nivells més alts de poder, de decisió o de responsabilitat.
c) La reserva de llocs per a un col·lectiu específic a causa de la seva
infrarepresentació en la presa de decisions.
d) El sexisme en el llenguatge.
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66. D’acord amb la redacció del vigent Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones
i homes de l’Ajuntament de Barcelona, què s’entén per “mainstreaming”?
a) La transversalitat de gènere en les polítiques públiques.
b) La situació de discriminació per raó de gènere.
c) La diversitat de gènere.
d) La pluja d’idees, com a forma de creació de solucions innovadores i
efectives.
67. Segons la Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere, què es defineix com a violència de gènere?
a) Tot acte de violència física o psicològica d’una dona sobre un home.
b) Tot acte de violència física o psicològica d’un home sobre una dona, per part
de qui sigui o hagi estat cònjuge o hagi estat lligat amb relació similar
d’afectivitat.
c) Tot acte de violència física o psicològica d’un home sobre una dona o
col·lectiu social, que vagi contra la protecció dels drets de les dones.
d) Tot acte de violència física o psicològica d’un home sobre una dona, o d’una
dona sobre un home, quan siguin o hagin estat cònjuges o hagin estat lligats
amb relació similar d’afectivitat
68. En els delictes d’odi descrits a l’article 510 de Codi penal, quina
circumstància actuarà com a agreujant (pena en la seva meitat superior)?
a) Quan el delicte s’hagi portat a terme a través d’un mitjà de comunicació
social, per mitjà d’Internet o mitjançant l’ús de tecnologies de la informació,
de forma que es faci accessible a un elevat nombre de persones.
b) Quan existeixi una relació d’enemistat prèvia entre autor i víctima.
c) Quan la víctima sigui un càrrec polític electe a una de les institucions de
l’Estat, les autonomies o els ens locals.
d) Quan el delicte s’hagi comès per raons alienes a la pertinença de la víctima
a un determinat col·lectiu vulnerable.
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PREGUNTES DE RESERVA

69. En relació amb el dret a sindicar-se lliurement reconegut a la Constitució
espanyola de 1978, quina és l'afirmació correcta?
a) És un dret inherent a tots els ciutadans.
b) La llei podrà limitar o exceptuar l’exercici d’aquest dret a aquells serveis que
es considerin essencials en situació d'emergència.
c) La llei podrà limitar o exceptuar l’exercici d’aquest dret a les forces o als
instituts armats.
d) Aquest dret no es troba regulat a la Constitució espanyola de 1978.
70. Quin nom rep el conjunt d’actes normatius adoptats per les institucions
comunitàries per complir els objectius dels tractats acceptats per la Unió
Europea?
a) Dret comunitari originari.
b) Dret comunitari derivat.
c) Dret comunitari desenvolupat.
d) Dret comunitari operatiu.
71. D'acord amb la Llei orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat, quina
de les següents funcions NO correspon a les policies locals?
a) Protegir les autoritats de les corporacions locals .
b) Participar en les funcions de policia judicial, en la forma que s'estableix a la
Llei.
c) Fixar els criteris de selecció, formació, promoció i mobilitat de les policies
locals.
d) Cooperar en la resolució de conflictes privats quan siguin requerits.
72. En relació a amb la utilització especial del mobiliari urbà o l'arbrat, d'acord
amb l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona,
quina activitat NO està subjecta a llicència?
a) La instal·lació de pancartes.
b) La instal·lació d'elements de decoració propis de les festes.
c) La instal·lació de lluminària per a actes privats.
d) La instal·lació de propaganda electoral als emplaçaments indicats per
l'ajuntament en campanya electoral.

19

73. D'acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, què és una
zona de prioritat invertida?
a) Zona on les condicions de circulació dels vianants queden restringides a
favor de la circulació de vehicles.
b) Zona on les condicions de circulació dels vianants queden restringides a
favor de la circulació de vehicles de mobilitat personal.
c) Zona on les condicions de circulació dels vianants queden restringides a
favor de la circulació de bicicletes, patins i patinets.
a) Zona on les condicions de circulació de vehicles queden restringides a favor
de la circulació de vianants.
74. Quin és un dels principis rectors en relació amb la seguretat ciutadana que
marca la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana?
a) Principi de legalitat.
b) Principi de transversalitat.
c) Principi de territorialitat.
d) Principi de competència.
75. Quin serà l’òrgan competent per a resoldre un procediment d’Habeas
Corpus d’un menor d’edat, d’acord amb la Llei orgànica 6/1984 reguladora
del procediment d’Habeas Corpus i la Llei orgànica 5/2000 de
responsabilitat penal del menor?
a) La Secció de Menors de la Fiscalia del lloc on el menor es trobi detingut.
b) El Jutjat de Menors del lloc on el menor es trobi detingut.
c) El jutge o jutgessa d’instrucció del lloc on el menor es trobi detingut.
d) El jutge o jutgessa penal del lloc on el menor es trobi detingut.
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