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.

INSTRUCCIONS DE LA 1a PROVA – 2n exercici: Teòric
Tot seguit realitzareu el segon exercici de la 1a prova del procés selectiu
anomenada “CULTURAL i TEÒRICA”.
Us 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 cadascun dels exercicis.
Us informem que:





Podeu endur-vos la part autocopiativa del full de respostes i el quadern de
preguntes d’aquest exercici; per tant, podeu 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.
Us avisarem quan faltin 10 minuts per acabar l’exercici.

Per al segon exercici d’aquesta prova, test TEÒRIC, us informem que:



La durada d’aquest exercici, segons l’acord del Tribunal Qualificador, és de 60
minuts.
L’exercici consistirà a donar resposta a un qüestionari de 50 preguntes amb 4
opcions de resposta: A, B, C i D, més 10 preguntes que són de reserva per
possibles anul·lacions, les preguntes 51 a la 60. En cas d’anul·lar-se alguna de
les 60 primeres, es consideraran les de reserva per ordre numèric (primer la 51,
després la 52 i així successivament).

A continuació, agafeu el full de respostes que us hem repartit i llegiu i seguiu les
instruccions per omplir el full de respostes.

PROCEDIMENT PER EMPLENAR EL FULL DE RESPOSTES
Llegiu atentament

- On hi posa Nom Prova: escriviu SEGONA PROVA: Segon exercici: Teòric
- On hi posa Prova: escriviu i marqueu el número 2
ATENCIÓ : No oblideu omplir la resta de caselles ( Convocatòria, Data i DNI) tal i
com s’indica als fulls d’instruccions que us hem entregat a l’inici de la jornada.
Us informem que si algú de vostès acaba abans del temps, haurà de mantenir-se en
el seu lloc fins que finalitzi l’exercici.

NO US ATUREU, PASSEU A LA SEGÜENT PÀGINA I COMENCEU A FER
L’EXERCICI

1. Quina tècnica d’investigació policial constitueix una limitació o restricció de drets
fonamentals regulats a l’article 18 de la Constitució espanyola de 1978?
a) La dactiloscòpia.
b) L’entrada i registre en domicili.
c) Les vigilàncies i els seguiments.
d) La fotografia policial.

2. D’acord amb l’article 21 de la Constitució espanyola de 1978, per fer efectiu el dret
fonamental de reunió pacífica i sense armes, quan aquesta reunió NO es faci en
llocs de trànsit públic, els organitzadors...
a) No caldrà que facin cap comunicació, donat que no cal autorització prèvia.
b) Caldrà que ho comuniquin prèviament a l’autoritat.
c) Caldrà que ho comuniquin prèviament a l’autoritat, quan la reunió sigui de més de
25 persones.
d) Caldrà que ho comuniquin prèviament a l’autoritat, amb una antelació de 15 dies,
quan la reunió sigui de més de 100 persones.

3. D'acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006, el dret de participació,
el dret d’accés als serveis públics i a una bona administració i el dret a la
protecció de dades personals a l’Estatut d’autonomia, són:
a) Drets i deures de l’àmbit civil i social.
b) Drets en l’àmbit polític i de l’Administració.
c) Drets i deures fonamentals.
d) Drets i deures en l’àmbit laboral.

4. D'acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006, el drets i deures en
relació amb el medi ambient són:
a) Drets i deures de l’àmbit civil i social.
b) Drets en l’àmbit polític i de l’Administració.
c) Drets i deures fonamentals.
d) Drets i deures en l’àmbit de la salut.

5. D'acord amb la Llei reguladora de les bases de règim local, quina és l’entitat local
bàsica de l’organització territorial de l’Estat?
a) La província
b) El municipi.
c) El barri.
d) El districte municipal.

6. D’acord amb la Llei reguladora de les bases de règim local, quina NO és una
potestat municipal?
a) La potestat reglamentària.
b) La potestat tributària i financera.
c) La potestat expropiatòria d’investigació.
d) La potestat penitenciària.
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7. D'acord amb la Carta municipal de Barcelona, qui té l’atribució d’aprovar de
manera definitiva les ordenances municipals?
a) L’alcalde o alcaldessa.
b) La Comissió de Govern.
c) El Consell Municipal.
d) Els presidents i els regidors de districte amb informe vinculant de la Gerència
Municipal.

8. D'acord amb la Carta municipal de Barcelona, quins són òrgans territorials per a
la desconcentració de la gestió i la descentralització de la participació ciutadana?
a) Les comissions de govern.
b) Les juntes de portaveus.
c) Les gerències municipals.
d) Els districtes.

9. D'acord amb la Carta municipal de Barcelona, a qui correspon la funció d’elaborar
els programes de coordinació, col·laboració i cooperació de les forces i els
cossos de seguretat que operin a la ciutat?
a) Al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
b) A la Tinença d’Alcaldia de Prevenció i Seguretat.
c) A la Junta Local de Seguretat de Barcelona.
d) A la Prefectura de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

10. Quin nom rep el conjunt de normes que formen els tractats internacionals que van
crear inicialment les comunitats europees?
a) Dret comunitari jurisdiccional.
b) Dret comunitari derivat.
c) Dret comunitari especial.
d) Dret comunitari originari.

11. Dels següents, quin és l'òrgan intergovernamental en qual els membres
representen els interessos del seu Estat dins l’àmbit de la Unió Europea? Aquest
òrgan està integrat per un representant de cadascun dels estats membres.
a) El Parlament Europeu.
b) La Comissió Europea.
c) El Consell de la Unió Europea.
d) El Comitè de les Regions.

12. D’acord amb quin criteri es distribueixen els estats membres els escons al
Parlament Europeu?
a) Criteri de proporcionalitat, en funció de la població de cada estat.
b) Criteri d’antiguitat, tenint els estats fundacionals més representació.
c) Criteri d’equitat, distribuint els escons en mateix nombre per a cada estat membre.
d) Criteri de torn, sent l’estat que exerceix la presidència de torn el qui gaudirà d’un
nombre superior de representants (exclusivament durant el seu torn de presidència).
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13. D’acord amb l’art. 19 de la Llei de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la compareixença de les persones davant les oficines
públiques, ja sigui presencialment o per mitjans electrònics, és obligatòria:
a) Quan ho consideri l’instructor d’un expedient.
b) Sempre
c) Només quan ho prevegi una norma amb rang de llei.
d) En l’àmbit administratiu no serà obligatòria la compareixença de les persones en cap
supòsit.

14. Quin principi de la Llei de procediment administratiu comú de les administracions
públiques exposa que la iniciativa normativa s’ha d’exercir de manera coherent
amb la resta de l’ordenament jurídic, per generar un marc normatiu estable,
predictible, integrat, clar i de certesa.
a) Principi de seguretat jurídica.
b) Principi de necessitat.
c) Principi de transparència.
d) Principi de proporcionalitat.

15. Quina de les següents normes NO té incidència en el règim disciplinari per regular
els cossos de policia local de Catalunya?
a) La Llei de Policies Locals de Catalunya.
b) Decret 179/2015, de 4 d’agost per qual s’aprova el Reglament del procediment del
règim disciplinari aplicable als cossos de Policia local.
c) La Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
d) La Llei orgànica 2/86 de Forces i Cossos de Seguretat.

16. D’acord amb la Llei orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat, a qui
correspon coordinar l’actuació de les diferents policies locals del territori?
a) Al Ministeri d’Interior.
b) A les comunitats autònomes.
c) A les diputacions.
d) A les Juntes Locals de Seguretat.

17. D'acord amb les escales i categories determinades a la Llei 16/1991 de policies
locals de Catalunya, en quina escala professional s’integra un agent:
a) Inicial.
b) Bàsica.
c) Rasa.
d) Intermèdia.

18. Segons l’art. 96 de la Carta Municipal de Barcelona, l’Ajuntament disposa de
personal auxiliar:
a) Per controlar la utilització adequada dels aparcaments a la via pública .
b) que podran disposar d’armes de foc en l’exercici de les seves funcions.
c) per instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà
d) per ordenar i senyalitzar el tràfic dins del nucli urbà.
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19. D’acord amb la llei 4/2003, de 7 d’abril ,d’Ordenació del Sistema de Seguretat
Pública de Catalunya, l’òrgan consultiu i de participació superior en Catalunya en
matèria de seguretat, sense perjudici de las funciones i competències dels òrgans
que la legislació vigent estableix als sectors de la seguretat pública i la policia, la
protecció civil, la seguretat vial i la seguretat privada, és:
a) La Comissió del Govern per Seguretat
b) El Comissió de Policia de Catalunya.
c) La Junta de Seguretat de Catalunya.
d) El Consell de Seguretat de Catalunya.

20. D’acord amb la Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya,
com s’anomena la unitat mínima, geogràfica i poblacional, dotada d'uns serveis
bàsics per a l'atenció primària de les demandes de prevenció, seguretat
ciutadana, control del trànsit i investigació de primer nivell?
a) Regió Policial.
b) Àrea Bàsica Policial.
c) 112.
d) Policia Local, Policia Municipal, Guàrdia Urbana (o altres denominacions
tradicionals).

21. 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) Col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles.
b) Transitar en banyador pels carrers immediatament contigus a les platges.
c) La demanda i negociació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic per part dels
clients potencials.
d) La compra de productes procedents de la venda ambulant no autoritzada.

22. Quina és l’agència descrita a l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la
convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona per treballar amb les
problemàtiques derivades de l’oferiment i la demanda de serveis sexuals a l’espai
públic?
a) Agència per a la Protecció de l’Espai Públic (APEP).
b) Agència de Regulació de l’Oferiment Sexual (AROS).
c) Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS).
a) L’Ordenança no descriu cap agència per a l’abordatge d’aquestes conductes.

23. Quin nom rep el personal no policial que, per encàrrec de l'Ajuntament, realitza
serveis a la via pública amb funcions de vigilància de l’Ordenança de mesures per
fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona?
a) Vigilants de civisme.
b) Agents cívics.
c) Auxiliars cívics.
d) Informadors de convivència.

4

24. Quina de les següents conductes està prohibida d'acord amb l’Ordenança sobre
l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona?
a) La recollida d’aigua per a ús personal a les fonts destinades a l’ús públic.
b) L’estesa de roba a les façanes que no donen directament a la via pública.
c) La neteja a la via pública de vehicles, llevat que es tracti d’actes puntuals de neteja .
d) Les actuacions musicals sense amplificadors.

25. D'acord amb l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona,
quan caldrà que tinguin llicència les actuacions musicals autoritzables a la via
pública?
a) Les actuacions musicals sempre han de tenir llicència.
b) Quan les actuacions es facin amb instruments de percussió.
c) Quan les actuacions es facin en carrers d’amplada superior als 7 metres.
d) Quan les actuacions es facin en l’horari comprès entre les 10 hores i les 22 hores.

26. 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.

27. D’acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, les motocicletes i
ciclomotors de dues rodes podran estacionar en vorera quan no estigui prohibit
expressament i no existeixi zona destinada a tal efecte a la calçada ...
a) En voreres d’amplada superior a 6 metres en semibateria.
b) En voreres d’amplada d’entre 3 i 6 metres perpendicularment a la vorada.
c) En voreres d’amplada fins a 2 metres paral·lelament a la vorada.
d) Les motocicletes i ciclomotors de dues rodes no poden estacionar a les voreres en
cap cas, segons l’ordenança.

28. D'acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, quan s’entendrà
que un vehicle està abandonat a la via pública?
a) Quan, una vegada feta la consulta a les bases de dades policials, li manqui
l’assegurança obligatòria de vehicles.
b) Quan tingui la inspecció tècnica de vehicles caducada de més de tres mesos.
c) Quan estigui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc de la via.
d) Quan presenti un estat de brutícia que presumeixi que el/la propietari/ària del
mateix no en fa el manteniment necessari.

29. La retirada del vehicle amb la grua municipal, d’acord amb l’ordenança de
circulació de vianants, es pot suspendre en algun supòsit?
a) No, qualsevol estacionament en infracció requereix aquesta mesura cautelar.
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b) No, en el cas en què el vehicle està enganxat ja no es pot suspendre l’acció i haurà
de retirar el vehicle del dipòsit municipal.
c) Sí, si abans que la grua hagi iniciat la seva marxa amb el vehicle enganxat,
compareix el/la conductor/a i pren les mesures necessàries per fer cessar la situació
irregular en la qual es trobava.
d) Sí, inclús si la grua ha iniciat la marxa amb el vehicle enganxat i compareix el/la
conductor/a i pren les mesures necessàries per fer cessar la situació.

30. D'acord amb l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats
vehicles a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat
de l'aire, com es denomina la zona de restricció circulatòria en la qual es regula la
circulació dels vehicles més contaminants?
a) ZBE – Zona de Baixes Emissions.
b) ZCE – Zona Circulatòria d’Exclusió.
c) ZME – Zona Municipal d’Exclusió.
d) ZCS – Zona de Circulació Sostenible .

31. D'acord amb l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats
vehicles a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat
de l'aire, els laborables de dilluns a divendres quin és l’horari de restricció de
trànsit?
a) De 6.00 a 22.00 hores.
b) De 6.00 a 20.00 hores.
c) De 7.00 a 20.00 hores.
d) De 8.00 a 22.00 hores.

32. D'acord amb l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats
vehicles a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat
de l'aire, en l’actualitat (gener del 2021) quina zona de la ciutat s’exclou de l’àrea
restringida de circulació?
a) L’anella exterior de les Rondes de Dalt i Litoral.
b) La Serralada de Collserola.
c) La Zona Franca - Industrial.
d) L’Ordenança no exclou cap zona de la ciutat i inclou tot el terme municipal a l’àrea
restringida.

33. D'acord amb l’Ordenança de medi ambient de Barcelona, quins establiments NO
estan subjectes al compliment de les prescripcions relatives a emissions de
gasos a Barcelona?
a) Els establiments de restauració amb cuina.
b) Els establiments de venda de pa que disposin de terminals de cocció amb una
potència superior a 7,5 kW.
c) Les bugaderies industrials.
d) Els laboratoris.
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34. D'acord amb l’Ordenança de medi ambient de Barcelona, en els garatges i
aparcaments dels edificis que disposin d’un sistema de ventilació mecànica, les
boques d’expulsió dels conductes d’extracció de gasos contaminants hauran
de…
a) Superar en 1 m l’alçada de tota edificació que es trobi a una distància horitzontal
de menys de 10 m.
b) Superar en 10 m l’alçada de tota edificació que es trobi a una distància horitzontal
de menys d’1 m.
c) Superar en 30 m l’alçada de tota edificació que es trobi a una distància horitzontal
de menys de 10 m.
d) Superar en 50 m l’alçada de tota edificació que es trobi a una distància horitzontal
de menys de 10 m.

35. D'acord amb la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, en
quin supòsit els agents de les Forces i Cossos de Seguretat NO podran requerir la
identificació de les persones?
a) Per prevenir la comissió d’un delicte.
b) Quan existeixin indicis de participació en una infracció administrativa.
c) Quan existeixin indicis de participació en una infracció penal.
d) Quan el rostre no sigui visible, total o parcialment.

36. D'acord amb la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, les
Forces i Cossos de Seguretat podran procedir a la gravació de persones amb l’ús
de videocàmeres?
a) No, per prevaldre el dret a la pròpia imatge de les persones
b) Sí, en cas que els dispositius estiguin legalment autoritzats, d’acord amb la
legislació vigent en la matèria.
c) Sí, en cas que els dispositius estiguin legalment autoritzats i exclusivament en
casos de delicte.
d) Sí, exclusivament en situacions de risc per a la seguretat ciutadana.

37. Quina d’aquestes respostes NO es correcta. D'acord amb la Llei d'enjudiciament
criminal, qualsevol persona pot detenir:
a) Quan la persona intenti cometre un delicte en el moment d’anar a cometre’l.
b) Quan la persona comet un delicte flagrant.
c) Quan la persona comet simples faltes (actuals delictes lleus).
d) Quan la persona processada o condemnada estigui en rebel·lia.

38. D'acord amb la Llei d'enjudiciament criminal, en el cas de detenció policial, la
persona detinguda NO té dret a:
a) Accedir als elements de les actuacions que siguin necessaris per impugnar la
legalitat de la detenció.
b) Ser posada en llibertat en un termini màxim de 6 hores.
c) Comunicar la detenció a les autoritats consulars del seu país en cas d’estrangers.
d) Ser assistit gratuïtament per un/a intèrpret/a en cas de no conèixer les llengües
oficials.
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39. D'acord amb la Llei d'enjudiciament criminal, les comunicacions entre la persona
detinguda i el/la seu/seva advocat/da a dependències policials:
a) No es podran fer efectives, serà en seu judicial quan es realitzarà la comunicació
prèvia a la imputació judicial.
b) Es faran davant de funcionari/ària policial o funcionari/ària designat/ada pel
jutge/jutgessa o fiscal.
c) Es faran exclusivament després de la declaració policial.
d) Es faran de manera reservada, inclús abans de la declaració policial.

40. Quin tipus de llei regula el procediment d’Habeas Corpus?
a)
b)
c)
d)

Una
Una
Una
Una

llei de bases.
llei ordinària.
llei orgànica.
llei del Parlament de Catalunya.

41. Quin serà l’òrgan competent per a resoldre un procediment d’Habeas Corpus,
d’acord amb la normativa reguladora del procediment d’Habeas Corpus?
a) El Defensor del Pueblo.
b) La Fiscalia del partit judicial on la persona es trobi detinguda.
c) Síndic de Greuges
d) El jutge o jutgessa d’Instrucció del lloc on la persona es trobi detinguda.

42. Com s’anomena al text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic el procediment
mitjançant el qual es mesura i valora la conducta professional i el rendiment o
l’assoliment de resultats del personal funcionari?
a) Mèrit professional.
b) Productivitat.
c) Carrera professional.
d) Avaluació de l’acompliment.

43. D’acord amb l’article 415 del Codi Penal, el/la funcionari/ària públic/a que, sabentho i sense l’autorització pertinent, accedeixi o permeti accedir a documents
secrets la custòdia dels quals li hagi estat confiada per raó del seu càrrec,
incorrerà en un delicte de:
a) Suborn.
b) Corrupció passiva.
c) Infidelitat en la custòdia de documents.
d) Prevaricació.
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44. D’acord amb la Llei 53/1984 d’incompatibilitats dels personal al servei de les
administracions públiques, són incompatibles:
a) La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a l’ingrés a les
administracions públiques.
b) Les activitats privades en assumptes relacionats amb les tasques en les que
s’estigui intervenint, s’hagi intervingut en els dos darrers anys o s’hagi d’intervenir
per raó del seu lloc públic.
c) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar.
d) La col·laboració i l’assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o
cursos de caràcter professional.

45. No es tracta d’un valor recollit al Codi d’ètica dels policies locals de Catalunya
a)
b)
c)
d)

Temprança
Sensibilitat social i mediambiental.
Individualisme.
Proximitat

46. 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 d’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.

47. Com s’anomena l’òrgan creat per al disseny, l'impuls i el seguiment/avaluació de
les mesures d’igualtat d’oportunitats articulades a l’actual Pla d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona?
a) Comissió Tècnica d’Igualtat.
b) Grup de Treball per a la igualtat d’oportunitats.
c) Comissió Sindical per a la igualtat d’oportunitats.
d) Direcció Executiva d’Igualtat.

48. Quin és l’objectiu general del l’actual Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i
homes de l’Ajuntament de Barcelona?
a) Augmentar la presència femenina a la Guàrdia Urbana de Barcelona i als col·lectius
municipals on la dona estigui infrarepresentada.
b) Aplicar mesures d’acció positiva per afavorir el gènere menys representat als
processos selectius.
c) Garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona
i de tots els organismes autònoms i ens adherits a l’Acord de condicions laborals.
d) Fomentar l’accés de dones a càrrecs de responsabilitat directiva i gerencial.
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49. D’acord amb la regulació de la Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere, qui pot ser víctima de violència de gènere?
a) Qualsevol dona, quan l’agressor sigui qualsevol home.
b) Qualsevol dona, si l’agressor és o ha estat cònjuge o hagi estat lligat amb relació
similar d’afectivitat.
c) Qualsevol membre del nucli familiar quan l’agressor sigui home i membre del
mateix nucli familiar, fins al segon grau de consanguinitat.
d) Qualsevol home, si l’agressora és o ha estat cònjuge o hagi estat lligat amb relació
similar d’afectivitat.

50. Quina d’aquestes motivacions NO es considera fonament de delicte d’odi , d’acord
amb la redacció de l’article 510 del Codi penal?
a) Ètnia.
b) Discapacitat.
c) Professió.
d) Ideologia.

PREGUNTES DE RESERVA
51. L’article 138 de la Constitució espanyola de 1978 garanteix la realització efectiva
d’un principi que estableix un equilibri econòmic adequat i just entre les diferents
parts del territori espanyol. Quin és aquest principi?
a) Legalitat.
b) Proporcionalitat.
c) Solidaritat.
d) Subsidiarietat.

52. L’article 37 de la Constitució espanyola de 1978 garanteix els acords entre els
representants dels treballadors/ores i els empresaris/àries reconeixent el dret de...
a) Llibertat d’empresa dins dels marc de l’economia de mercat.
b) Petició individual.
c) Participació en els afers públics.
d) Negociació col·lectiva laboral

53. D'acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006, quina de les següents
NO és una competència local dels municipis de Catalunya?
a) La protecció civil i la prevenció d’incendis.
b) La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil.
c) La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació secundaria.
d) 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.
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54. D’acord amb la Llei reguladora de les bases de règim local, quins són els
elements del municipi? (en sentit estricte de l'article)
a) El barri i el districte.
b) El districte i l’àrea metropolitana.
c) El territori, la població i l’organització.
d) Els carrers, les avingudes, els barris i els districtes.

55. El procediment administratiu a favor de representant, per actuar en el seu nom
davant les administracions públiques, d’acord amb la Llei de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, s’anomena
a)
b)
c)
d)

Aforament.
Subrogació.
Apoderament.
Substanciament.

56. D’acord amb les funcions descrites a la Llei 16/1991 de policies locals de
Catalunya, quina NO és una funció del cap del cos de la policia local?
a) Supervisar les operacions del cos, i també les activitats administratives, per
assegurar-ne l'eficàcia.
b) Presidir en absència de l’alcalde o alcaldessa del municipi la Junta Local de
Seguretat.
c) Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i formular les propostes
pertinents.
d) Informar l'alcalde, o el càrrec en qui aquest delegui, del funcio nament del servei.

57. D'acord amb l’article 90 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006, a
Catalunya quin nom rep l’àmbit territorial específic per a l’exercici del govern
intermunicipal de cooperació local que té personalitat jurídica pròpia?
a) Vegueria.
b) Comtat.
c) Pedania.
d) Entitat municipal descentralitzada.

58. D'acord amb l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona,
als propietaris dels edificis són responsables de...
a) La neteja de la vorera corresponent a la respectiva façana.
b) El control de les conductes a la via pública que puguin pertorbar els descans veïnal.
c) L’abastiment elèctric dels fanals adossats a la respectiva façana.
d) L’autorització de vetlladors i terrasses que confrontin a l’immoble.
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59. D'acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, quin límit màxim de
velocitat ha de respectar un vehicle que transporta mercaderies perilloses a la
ciutat de Barcelona?
a) 20km/h.
b) 30km/h.
c) 40km/h.
d) 50km/h.

60. D'acord amb l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats
vehicles a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat
de l'aire, quins vehicles NO podran accedir a la zona regulada si no disposen de
distintiu ambiental?
a) Vehicles dedicats al transport de Persones amb Mobilitat Reduïda.
b) Vehicles turisme de transport públic de viatgers (taxi).
c) Vehicles que presten serveis funeraris.
d) Vehicles de policia i de cossos i forces de seguretat.
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