
 

 
EXERCICI DE CONEIXEMENTS  (màxim 40 punts) 
 
 
La forma de puntuació de l’exercici és: 
 

- 1 punt per resposta correcta 
- -0.10 punts per resposta incorrecta 
- 0 per pregunta sense resposta 

 
S’eliminaran tots els aspirants que no superin la puntuació de 20. 
 
 
1. La Constitució espanyola de 1978 estableix que l'Estat s'organitza 
territorialment en:  
 
a) províncies, municipis i comarques.  
b) comunitats autònomes, províncies, comarques i municipis.  
c) comunitats autònomes, províncies, comarques, municipis i vegueries.  
d) comunitats autònomes, províncies i municipis.  
 
 
2. La reforma de l'Estatut d' Autonomia de Catalunya:  
 
a) Necessita sempre l'aprovació de les Corts Generals  
b) no necessita necessàriament l'aprovació de les Corts Generals.  
c) Necessita sempre un referèndum positiu.  
d) Són correctes la a i la c. 
 
 
3. Digues quina de les següents afirmacions és correcta:  
 
a) L’alcalde, la junta de govern local, i els tinents d’alcalde existeixen en tots els 
municipis.  
b) L’alcalde,  els tinents d'alcalde i el ple existeixen en tots els municipis.  
c) L'alcalde, la junta de govern local i el ple existeixen en tots els municipis.  
d) L'alcalde, les comissions informatives i el ple existeixen en tots els municipis.  
 
 
4.Quan una notificació s’efectuï per mitjans no electrònics  en el domicili de 
l'interessat i aquesta no es pugui dur a terme en primer intent ...  
 
a) S'ha de repetir un segon intent i en una hora diferent dins els dos dies següents, 
alternant períodes de matí i tarda. 
b) S'ha de repetir en un segon intent i en una hora diferent dins dels tres dies 
següents, alternant períodes de matí i tarda. 
c) S'ha de repetir com a molt tres vegades més i en hores diferents a les anteriors, dins 
els dos dies següents,  alternant períodes de matí i tarda.  
d) S'ha de repetir com a molt tres vegades més i en hores diferents dins els tres dies 
següents, alternant períodes de matí i tarda. 



 

5. Conforme allò establert per la llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat, 
són Forces i Cossos de Seguretat a Espanya: 
 
a) Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, els Cossos de Policia dependents de 
les Comunitats Autònomes i Vegueries, i els Cossos de Policia i vigilància municipal 
dependents de les Corporacions Locals.  
b) Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, els Cossos de Policia dependents de 
les Comunitats Autònomes i els Cossos de Policia dependents de les Corporacions 
LocaIs.  
c) Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, els Cossos de Policia dependents de 
les Comunitats Autònomes i  els Cossos de Policia i vigilància municipal dependents 
de les Corporacions Locals.  
d) Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i els Cossos de Policia dependents de 
les Comunitats Autònomes i territoris insulars. 
 
 
6. Els vigilants municipals, conforme allò establert per l'article 1.2 de la llei de 
Policies Locals de Catalunya, poden, d'entre altres:  
 
a) Custodiar i vigilar béns, serveis, i instal·lacions, a més de retenir i detenir als 
possibles infractors de la llei.  
b) Utilitzar les armes només en les situacions en que hi hagi un risc racionalment greu 
pera la vida o la integritat física d'ells mateixos o de terceres persones i en les 
circumstàncies que puguin comportar un risc greu per a la seguretat ciutadana.  
c) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions, i dependències municipals.  
d) Cap de les anteriors competències és pròpia deis vigilants municipals.  
 
 
7. Per regla general esta prohibit circular amb menors de dotze anys com a 
passatgers de ciclomotors o motocicletes, amb sidecar o sense, per qualsevol 
classe de via. Tot i així, i de forma excepcional, es permet aquesta circulació en 
el supòsit de:  
 
a) A partir dels 10 anys, sempre i quan els conductors siguin el pare, la mare, tutor 
legal o una persona major d'edat autoritzada per aquets, s'utilitzi casc homologat i es 
compleixi amb la resta de condicions especifiques de seguretat establertes 
reglamentàriament.  
b) A partir dels 7 anys, sempre i quan els conductors siguin el pare, la mare, tutor legal 
o una persona major d'edat autoritzada per aquets, s'utilitzi casc homologat i es 
compleixi amb la resta de condicions especifiques de seguretat establertes 
reglamentàriament.   
c) A partir dels 7 anys, sempre i quan els conductors siguin una persona de confiança 
del  menor, s'utilitzi casc homologat i es compleixi amb la resta de condicions 
especifiques de seguretat establertes reglamentàriament.   
d) A partir dels 10 anys, sempre i quan no es superin els 40 km/h, les condicions 
climàtiques, atmosfèriques i de trànsit siguin bones, s'utilitzi casc homologat i es 
compleixi amb la resta de condicions especifiques de seguretat establertes 
reglamentàriament.  
 
 



 

8. El fons de las plaques de matrícula seran de color vermell:  
 
a) En els vehicles especials, inclosos els tractors.  
b) En els vehicles policials i ambulàncies.  
c) En els remolcs i semiremolcs.  
d) En les motocicletes i ciclomotors.  
 
 
9. Una vegada rebuda la notificació pel denunciat en una infracció de trànsit, 
quin termini te per exposar per escrit les al·legacions que consideri pertinents?  
 
a) 30 dies naturals. 
b) 20 dies naturals. 
e) 30 dies hàbils. 
d) 1 més. 
 
 
10. Com a regla general, i deixant de banda determinades excepcions, la llei 
sobre el trànsit, vehicles a motor i seguretat vial preveu la següent gradació de 
les sancions: 
  
a) Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 100 euros; las greus 
amb multa de 200 euros, i les molt greus, amb multa de 500 euros.  
b) Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 50 euros; las greus 
amb  multa de 200 euros, i les molt greus, amb multa de 500 euros.  
c) Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 50 euros; las greus amb 
multa de 250 euros, i les molt greus, amb multa de 500 euros.  
d) Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 100 euros; las greus 
amb multa de 200 euros, i les molt greus, amb multa de 1500 euros. 
 
 
11. El concepte bàsic de Policia Judicial és:  
 
a) Es aquella policia que vetlla per la seguretat i protecció dels jutges i magistrats de la 
Audiència Nacional.  
b)Es aquella policia que vetlla per al seguretat i protecció de tots els jutges i magistrats 
que formen el poder judicial.  
c) Es aquella policia que fa judicis ràpids als presumptes delinqüents i imposa penes 
que no poden ser de presó.  
d) Es aquella policia que depèn dels Jutges, dels Tribunals i del Ministeri Fiscal en les 
seves funcions d'indagació del delicte i de descobriment i assegurament del 
delinqüent.  
 
 
 
 
 
 
 



 

12. D'acord amb la normativa catalana de protecció civil, els plans de protecció 
civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització 
dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències 
o risc greu. Els plans de protecció civil poden ser: 
 
a)Territorials, especials i d'autoprotecció. 
b)Territorials, especials, específics i zonals. 
c) Territorials, zonals i específics. 
d) Territorials, zonals i especials. 
 
 
13. Quina és la diferencia entre els conceptes de Reanimació Cardiopulmonar i 
Suport Vital Bàsic?  
 
a) La RCP es compon d'una sèrie de maniobres, mentre que el SVB és un conjunt de 
coneixements teòrics.  
b) El SVB és la continuació de la RCP bàsica, però amb personal expert i un equip 
especialitzat.  
c) )El SVB és un concepte més ampli que integra, juntament amb les maniobres de la 
RCP continguts referits a la prevenció i difusió dels coneixements a la població.  
d) Cap, son el mateix.  
 
 
14. Que són les ordres d'execució  
 
a)Són aquells requeriments que l'Ajuntament fa als propietaris quan no compleixen 
amb els seus deures legals d'ús, conservació i rehabilitació dels terrenys, 
construccions i instal·lacions que siguin de la seva titularitat i del manteniment de les 
condicions objectives d'habitabilitat de llurs habitatges.  
b) Són aquells requeriments que l'Ajuntament fa als propietaris per tal que  iniciïn les 
obres necessàries per a construir els solars sense edificar de la seva propietat, degut a 
la necessitat d'habitatge que pot tenir el municipi.  
c) Són aquells requeriments que l'Ajuntament fa als propietaris de vehicles  quan no 
compleixen amb els seus deures legals de  conservació i manteniment, per tal de 
forçar-los a fer-ho. 
d)Son aquells requeriments que l'Ajuntament fa als propietaris de finques rústiques 
sense conrear per tal que en el termini de 2 anys es conreïn conforme al tipus de 
conreu propi de la zona, sota pena d'expropiació en cas d'incompliment.  
 
 
15. Quan una notificació es practiqui al domicili de l’interessat i aquest no si 
trobi present en el moment de l’entrega, podrà fer-se’n càrrec de la mateixa 
qualsevol persona que sigui : 
 
a)Qualsevol veí major de 16 anys  i que faci constar la seva identitat. 
b)Persona major de 14 anys que es trobi al domicili i faci constar la seva identitat. 
c)Persona major de 16 anys que es trobi al domicili i faci constar la seva identitat. 
d)Qualsevol veí major de 14 anys i que faci constar la seva identitat. 
 



 

16. Correspon a la Generalitat, en matèria de seguretat pública, d’acord amb el 
que disposa la legislació estatal... 
 
a) La planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya i 
l’ordenació de les policies locals. 
b) La creació i l’organització de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. 
c) El control i la vigilància del trànsit. 
d) Totes les anteriors són correctes. 
 
 
17. Qui exerceix la Prefectura de la Policia Municipal? 
 
a) El comandament de més graduació. 
b) L’alcalde. 
c) El Ple municipal. 
d) El regidor de Governació. 
 
 
18. Qui formen els Cossos de Seguretat de l’Estat? 
 
a) Les Policies Locals. 
b) Les Policies Autonòmiques. 
c) La Policia Nacional i la Guàrdia Civil. 
d) Totes les anteriors són correctes. 
 
 
19. Són principis bàsics d’actuació dels membres dels cossos i forces de 
seguretat... 
 
a) Exercir les seves funcions amb absolut respecte a la Constitució i la resta de 
l’Ordenament Jurídic. 
b) Actuar amb integritat i dignitat. 
c) Col·laborar amb l’Administració de Justícia. 
d) Totes les anteriors són correctes. 
 
 
20. Quina no forma part de les funcions de les Policies Locals, segons l’art. 11 
de la Llei 16/91?: 
 
a) La protecció de les autoritats locals. 
b) La vigilància i custodia de les instal·lacions i edificis municipals. 
c) La confecció d’atestats per accidents de trànsit dins del terme municipal. 
d) Cooperar en la resolució de conflictes privats 
 
 
 
 
 
 



 

21. Quina no és una competència dels Municipis segons el RDL 6/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Trànsit, Circulació de 
Vehicles i Seguretat Viària? 
 
a) L’autorització de proves esportives quan discorrin íntegra i exclusivament pel casc 
urbà, exceptuant les travessies. 
b) La restricció de la circulació a determinats vehicles en vies urbanes per motius 
mediambientals. 
c) Les autoritzacions o permisos temporals i provisionals per a la circulació de 
vehicles. 
d) L’ordenació, vigilància, gestió i ordenació del trànsit al casc urbà. 
 
 
22. Quines persones estan obligades a sotmetre’s a les proves de detecció 
alcohòlica? 
 
a) Tots els usuaris de la via implicats en un accident de circulació. 
b) Els conductors de qualsevol vehicle que hagin comés una infracció de trànsit. 
c) Els conductors de qualsevol vehicle que siguin requerits per l’autoritat en controls 
preventius. 
d) Totes les anteriors són correctes. 
 
 
23. Respongui quina afirmació és correcta 
 
a) Els ajuntaments amb més de 10.000 habitants censats han de tenir Policia Local 
b) Els ajuntaments de més de 10.000 habitants censats poden tenir Policia Local 
c) Els ajuntaments de menys de 10.000 habitants no poden tenir Policia Local 
d) Els ajuntaments de més de 15.000 habitants censats estan obligats a tenir Policia 
Local 
 
 
24. Quina és la festivitat que es celebra a Riudoms el mes de novembre? 
 
a) La Fira de Tardor de l’Avellana. 
b) Les Festes del Beat Bonaventura. 
c) Santa Anna 
d) Mare de Déu de la Misericòrdia 
 
 
25. Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, els 
policies locals poden fer serveis no uniformats? 
 
a) No. Això només ho poden fer els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la 
Guàrdia Civil. 
b) Sí, si els autoritza el Jutge o el Fiscal. 
c) L'Alcalde pot autoritzar que determinats serveis es prestin sense uniforme. 
d) Només en situacions d’emergència o necessitat. 
 
 



 

26. La forma política de l’Estat Espanyol és: 
 
a) La monarquia presidencialista. 
b) La democràcia parlamentària. 
c) La república parlamentària. 
d) La monarquia parlamentària. 
 
 
27. Les policies locals són... 
 
a) instituts civils. 
b) instituts armats de naturalesa civil. 
c) un cos amb estructura i organització semi-jerarquitzat. 
d) la b) i la c) son correctes 
 
 
28. Les policies locals es poden anomenar també per raons històriques... 
 
a) guàrdia municipal. 
b) Municipals. 
c) guàrdia urbana. 
d) servei de policia. 
 
 
29. Segons es tipifica a la llei de les policies locals de Catalunya, quina 
d’aquestes no és una falta greu? 
 
a) L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 
b) La desobediència als superiors en l'exercici de les funcions i l'incompliment de les 
ordres 
rebudes. 
c) Les faltes de respecte o consideració greus i manifestes envers els superiors, els 
companys, 
els subordinats o els ciutadans. 
d) La manca d'assistència sense causa justificada. 
 
 
30. Segons indica la Llei de Policies Locals de Catalunya, les faltes greus 
prescriuen: 
 
a) A l’any. 
b) Als dos anys. 
c) Als tres anys. 
d) Als sis mesos. 
 
 
 
 
 
 



 

31. Un conductor novell té assignats als seu permís de conduir: 
 
a) 10 punts. 
b) 8 punts. 
c) 12 punts. 
d) 9 punts. 
 
 
32. Que és el codi de deontologia policial? 
 
a) Conjunt de normes ètiques que regulen el comportament professional. 
b) Conjunt de normes que regulen el comportament professional. 
c) Conjunt de directrius que regulen el comportament professional. 
d) Cap de les anteriors. 
 
 
33. Quin d’aquests productes és típic de Riudoms? 
 
a) Els calçots 
b) Carquinyolis 
c) Coca de recapte 
d) El suquet de peix 
 
 
34. La Fira de Riudoms es celebra el mes de: 
 
a) Juliol 
b) Agost 
c) Novembre 
d) Setembre 
 
 
35. Els termes municipals de Vila-seca i de L’Aleixar limiten amb el de Riudoms? 
 
a) Cap dels dos 
b) Si, els dos hi limeten 
c) El de Vila-seca si però el de L’Aleixar no 
d) El de L’Aleixar si però el de Vila-seca no 
 
 
36. Si l’acte administratiu és exprés, el termini per a interposar recurs potestatiu 
de reposició, és de: 
 
a) Un mes 
b) 3 mesos 
c) 15 dies 
d) 20 dies 
 
 
 



 

37. El terme municipal és: 
 
a) La población que te un municipi 
b) L’organització que te un municipi 
c) El territori on l’ajuntament exerceix les seves competències 
d) El nucli urbà del municipi i seus barris  
 
 
38. El procediment d’aprovació d’una ordenança general de convivencia 
ciutadana d’un Ajuntament: 
 
a) inclou un termini d’informació pública i audiencia als interessats per un mínim de 30 
dies per presentar reclamacions i suggeriments. 
b) inclou un termini d’informació pública i audiencia als interessats per un màxim de 20 
dies per presentar reclamacions i suggeriments 
c) no inclou cap tràmit d’informació pública i audiencia als interessats. 
d) cap de les respostes anteriors és correcta. 
 
 
39. Són nuls els actes administratius quan: 
 
a) s’han dictat en un día inhábil 
b) s’han notificat malament 
c) s’han dictat per un òrgan manifestament incompetent 
d) s’han notificat en un dia festiu 
 
 
40. Les sessions del Ple dels Ajuntaments, poden ser: 
 
a) ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de carácter urgent 
b) regulars, extraordinàries i extraordinàries i regulars 
c) ordinàries i extraordinàries de carácter urgent 
d) irregulars 
 
 
 
 
PREGUNTES DE RESERVA 
 
 
41. Qui comet un delicte de lesions?: 
 
a) Qui causi a un altre una lesió que menyscaba la seva integritat corporal o la seva 
salut física o mental, sempre que la lesió requereixi objectivament per a la seva 
curació, a més de la primera assistència facultativa, tractament mèdic o quirúrgic. 
b) Qui causi a un altre una lesió que menyscaba la seva integritat corporal o la seva 
salut física o mental, sempre que la lesió requereixi seguiment o vigilància facultativa. 
c) El que accedeixi de manera no consentida a mantenir relacions sexuals amb un 
altre persona. 
d) Qui cometi violència per tal d’apropiar-se d’una propietat aliena. 



 

 
 
42. Quin d’aquests músics és fill predilecte de Riudoms? 
 
a) Pau Casals 
b) Joan Masdeu 
c) Joan Guinjoan 
d) Lluís Gavaldà 
 
 
 
 


