
PREGUNTES PROVA TEORICA ANNEX 2 
 

1. En relació amb el dret fonamental a la llibertat i a la seguretat, l’art. 17.4 de la 
CE regula el procediment “habeas corpus”, el qual consisteix en: 

a) El dret de tota persona a ser informada de forma immediata, i de manera que li 
sigui comprensible, dels seus drets i de les raons de la seva detenció, sense 
que pugui ser obligada a declarar. 

b) El dret de tota persona a que la detenció preventiva no pugui durar més del 
temps estrictament necessari per a la realització dels esbrinaments tendents a 
l'esclariment dels fets. 

c) La immediata posada a disposició judicial de tota persona detinguda 
il·legalment. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 
 

2. L’article 104.1 de la CE regula les Forces i Cossos de Seguretat  i estableix 
que: 

a) Tindran com a missió protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i 
garantir la seguretat ciutadana. 

b) Tindran com a missió garantir la sobirania i independència d'Espanya, defensar 
la seva integritat territorial i l'ordenament constitucional. 

c) Tindran com a missió exclusiva defensar la integritat territorial i l’ordenament 
constitucional. 

d) Tindran totes les missions que li encomani el Ministeri de l’Interior. 
 

3. Segons l’art. 164.2 de la LO 6/2006, correspon a la Generalitat: 
a) El comandament suprem de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, 

exclusivament. 
b) El comandament suprem de la Policia de la Generalitat-Mossos 

d´Esquadra i la coordinació de l'actuació de les policies locals. 
c) El comandament suprem de la Policia de la Generalitat-Mossos d´Esquadra i la 

col·laboració amb les policies locals. 
d) La coordinació de l’actuació de les policies local però no el comandament 

suprem de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. 
 

4. Segons l’art. 5.1 del Reglament Orgànic Municipal, el Ple l’integren: 
a) L’Alcalde i els regidors de l’Ajuntament, una vegada hagin estat designats 

per la Junta Electoral i hagin pres formalment possessió del càrrec 
davant el propi Ple. 

b) L’Alcalde i un nombre de regidors que no podrà ser superior a un terç del total 
de membres de la Corporació. 

c) L’Alcalde i un nombre de regidors que no podrà ser superior a la meitat més un 
del total de membres de la Corporació. 

d) L’Alcalde i el seu equip de govern, exclusivament. 
 

5. Segons l’art. 43 del Reglament Orgànic Municipal: 
a) Les Comissions Informatives tenen per funció informar i debatre prèviament a 

la celebració del Ple els assumptes, la importància dels quals ho requereixi. 
b)  L’Ajuntament de Mont-roig del Camp compta amb quatre comissions        
     informatives. 
c) L’Ajuntament de Mont-roig del Camp compta amb la comissió informativa de   
    l’àrea de drets socials i serveis a les persones; la de l’àrea de d’espai públic,  
    territori i sostenibilitat; la de l’àrea de promoció econòmica i de municipi; i la de  
    l’àrea de gestió interna i govern obert. 
d) Totes les respostes anteriors són correctes. 



6. Els conductors tenen prioritat de pas per als seus vehicles, respecte dels 
vianants, excepte en els casos següents:  

a) En els passos per a vianants degudament senyalitzats.  
b) Quan vagin a girar amb el seu vehicle per entrar en una altra via i hi hagi 

vianants creuant-la, encara que no existeixi pas per a aquests.  
c) Quan el vehicle creui un voral pel qual estiguin circulant vianants que no 

disposin de zona de vianants 
d) Totes les respostes són correctes- 

 
7. Quan es pot declarar la nul·litat d’un permís de conducció? 
a) Quan el conductor/a deixi de mantenir els requisits exigibles per a la seva 

concessió. 
b) Quan es doni algun dels supòsits previstos i d'acord amb el procediment 

regulat en la normativa sobre procediment administratiu comú. 
c) Quan variïn les aptituds psicofísiques del conductor/a. 
d) Les respostes a) i c) son correctes. 

 
8. Si es paga la multa en el termini de 20 dies, un cop rebuda la notificació, quin 

tipus de procediment sancionador s’aplicarà? 
a) Procediment sancionador ordinari. 
b) Procediment sancionador abreujat. 
c) Procediment sancionador simplificat. 
d) Cap resposta és correcta. 

 
9. En el supòsit de pèrdua de vigència per pèrdua del crèdit de punts, quan de 

temps ha de passar perquè un conductor pugui disposar d’un nou permís o una 
nova llicència de conducció ? 

a) Fins transcorreguts sis mesos des de la notificació de l'acord.  
b) Fins transcorreguts vuit mesos des de la notificació de l'acord.  
c) Fins transcorreguts tres mesos des de la notificació de l'acord, en el cas de 

conductors professionals.  
d) Les respostes a) i c) son correctes. 

 
10. Si durant els tres anys següents a l'obtenció del nou permís o llicència de 

conducció fora acordada la seva pèrdua de vigència per haver perdut 
novament la totalitat dels punts assignats, no es podrà obtenir un nou permís o 
llicència de conducció fins... 

a) Transcorreguts sis mesos des de la notificació de l'acord. Aquest termini es 
reduirà a tres mesos en el cas de conductors professionals. 

b) Transcorreguts deu mesos des de la notificació de l'acord. Aquest termini es 
reduirà a sis mesos en el cas de conductors professionals. 

c) Transcorreguts dotze mesos des de la notificació de l'acord. Aquest termini 
es reduirà a tres mesos en el cas de conductors professionals. 

d) Transcorreguts dotze mesos des de la notificació de l'acord. Aquest 
termini es reduirà a sis mesos en el cas de conductors professionals. 
 
 
 
 
 
 
 



11. Si el titular d'un permís o llicència de conducció que hagi perdut la seva 
vigència d'acord amb el que preveu l'article 47 de el Codi Penal, a l'haver estat 
condemnat per sentència ferma a la pena de privació del dret a conduir 
vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a dos anys, un cop 
complerta la condemna, de quants punts disposarà si obté un nou permís o 
llicència de conducció de la mateixa classe? 

a) El permís que s'obtingui disposarà d'un saldo de 6 punts. 
b) El permís que s'obtingui disposarà d'un saldo de 7 punts. 
c) El permís que s'obtingui disposarà d'un saldo de 8 punts. 
d) El permís que s'obtingui disposarà d'un saldo de 10 punts. 

 
12. Si el titular del vehicle no era el conductor en el moment de la infracció, de quin 

termini disposa per posar-ho en coneixement de l’Administració un cop 
notificat? 

a) 15 dies naturals. 
b) 15 dies hàbils. 
c) 20 dies naturals. 
d) 20 dies hàbils. 

 
13. Abans d’incoar un procediment disciplinari, l’òrgan competent per incoar-lo pot, 

amb caràcter facultatiu, iniciar diligències preliminars amb caràcter... 
a) d’informació secreta 
b) d’informació reservada 
c) d’informació prèvia 
d) Cap de les anteriors es correcta 

 
14. Prescripció de les sancions. Les sancions imposades per faltes molt greus 

prescriuen al cap de: 
a) 2 anys 
b) 4 anys 
c) 5 anys 
d) 6 anys 
 
15. Segons la Llei, a quina escala, com a mínim, ha de pertànyer el cap del cos 

d’una Policia Local? 
a) Escala especial 
b) Escala executiva 
c) Escala intermèdia 
d) Escala interadministrativa 

 
16. Obligacions i drets del titular del Document Nacional d’identitat. Estem obligats 

segons la llei a portar el DNI? 
a) No 
b) Només si li demana la Policia 
c) Si 
d) Cap de les anteriors es correcta 

 
 
 
 
 



17. Els agents de les Forces i Cossos de Seguretat poden limitar o restringir la 
circulació o permanència en vies o llocs públics.  

a) No es pot fer per ser un dret constitucional  
b) No 
c) Si 
d) Cap de les anteriors es correcta 
 
18. La desobediència o la resistència a l’autoritat o als seus agents en l’exercici de 

les seves funcions, quan no siguin constitutives de delicte, és una infracció…: 
a) Molt greu 
b) Menys greu 
c) Greu 
d) Lleu 
 
19. Es pot celebrar un judici immediat per delicte lleu per un furt d’una bicicleta d’un 

valor de 450€?  
a) Si 
b) No 
c) Només si tenim autor conegut, i podem citar-lo a judici 
d) Cap de les anteriors es correcta 
 
20. Quin termini tenim per apel·lar una sentència sobre un judici de delicte lleu?   
a) 15 dies següents de la notificació   
b) 10 dies següents de la notificació   
c) 5 dies següents de la notificació   
d) 1 mes  

 
21. Qui pot iniciar el procediment d’habeas corpus? 
a) El privat de llibertat 
b) El ministeri fiscal 
c) El Defensor del poble 
d) El jutge  

 
22. Mitjançant el procediment d’habeas corpus, Article 1, què es pot obtenir? 
a) La llibertat de la persona detinguda  
b) La immediata posada a disposició de l’autoritat judicial competent de 

qualsevol persona detinguda il·legalment 
c) No es pot obtenir res amb la sol·licitud d’un habeas corpus 
d) No ser condemnat  

 
23. La instrucció del procediment per un fet del qual n’és autor un menor d’edat 

correspon a: 
a) Ministeri Fiscal    
b) Jutjat de Primera Instància i Instrucció 
c) Policia Judicial 
d) Cap resposta és correcta 

 
 
 
 
 
 
 



24. Quina d’aquestes afirmacions és certa? 
a) Els estrangers tenen dret de reunió en les mateixes condicions que els 

espanyols 
b) Els estrangers no tenen reconegut el dret de reunió 
c) Només els estrangers de Llatinoamèrica tenen dret de reunió 
d) Cap de les respostes és correcta 

 
25. Quina d’aquestes afirmacions és certa? 
a) Els estrangers menors de 16  anys tenen el dret de l’educació 
b) Els estrangers menors de 16  anys tenen el deure de l’educació 
c) Els estrangers menors de 16  anys no tenen el deure de l’educació però sí 

entenen dret 
d) Les respostes A i B són correctes 

 
26. En cas que un condemnat per un delicte contra la seguretat vial amb la 

prohibició de conduir... 
a) El jutge no pot condicionar la suspensió al compliment de la prohibició a la 

conducció 
b) El jutge pot condicionar la suspensió al compliment de la prohibició de conduir 

si es compromet a no cometre la infracció de nou en dos anys 
c) El jutge pot condicionar la suspensió al compliment de la prohibició de conduir 

si es compromet a no cometre la infracció de nou en sis mesos 
d) El jutge pot condicionar la suspensió al compliment de la prohibició a la 

conducció sempre que el vehicle que ha de conduir tingui mitjans 
tecnològics que puguin preveure la possible comissió d’un delicte nou. 
 

27. Respecte a delictes contra la intimitat, la Llei orgànica 1/2015... 
a) S’ha modificat per tal de poder condemnar conductes que no estaven 

tipificades 
b) S’ha agreujat la pena per a igualar-la als països EUROPEUS 
c) No s’hi contempla cap novetat 
d) Cap resposta és correcta 

 
28. En el cas de delictes contra l’ordre socioeconòmic, el jutge o tribunal: 
a) No pot decomissar els béns, efectes i guanys de les persones condemnades 

(art. 127 bis) 
b) Ordenarà decomissar els béns, efectes i guanys de les persones condemnades 

(art. 127 bis) 
c) Ordenarà decomissar els béns, efectes i guanys de les persones 

condemnades quan sàpiga fefaentment que provenen d’una activitat 
il·lícita (art. 127 bis) 

d) Cap resposta és correcta 
 

29. Respecte l’Administració Pública, en la LO 1/2015: 
a) S’ha revisat els delictes contra la corrupció  
b) No s’ha revisat els delictes contra la corrupció 
c) S’han eliminat els delictes contra la corrupció 
d) Cap resposta és correcta 

 
30. En el cas de delictes contra la intimitat: 
a) No hi ha cap canvi quant als delictes 
b) Es tipifica el “sexting” com a nou delicte 
c) Castiga la divulgació d’imatges d’algú sense que ho sàpiga però que s’han 

obtingut amb el seu consentiment 
d) B i C són correctes  



31. Són les 5 del matí del 23 d'agost de 2020 i us truquen del servei de neteges de 
platges, perquè a la platja de Cristall de Miami Platja hi ha 4 o 5 persones 
dormint a la platja: quina seria la vostra actuació? 

a) Anar al lloc i demanar que marxin, ja que dormir a la platja està prohibit segons  
la Llei 4/2015. 

b) Anar al lloc, identificar a les persones, però no puc fer-les fora ja que no han fet 
res il·legal. 

c) Anar al lloc i demanar que marxin, ja que dormir a la platja està prohibit 
segons la Ordenança Municipal de Bon Ús de la Via Pública. 

d) Anar al lloc, identificar a les persones i ordenar que marxin, segons m'habilita 
per fer-ho el Codi Penal.  
 

32. Segons l'Ordenança Reguladora del Bon Ús de la Via Pública: 
a) Els usuaris dels serveis de brossa tenen l'obligació d'abocar els residus en els 

contenidors de superfície de 16h a 8h, i en els soterrats es poden abocar els 
residus les 24h. 

b) Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques a la via i espais públics  
especialment en les Festes de Sant Jaume. 

c) Els usuaris del servei de taxi no tenen dret a triar el recorregut que considerin 
més adequat per a la prestació del servei. 

d) Resta prohibit l'abandonament de vehicles en l'espai públic. 
 

33. Segons l'Ordenança municipal sobre la qualitat de les obres en l'àmbit de 
domini públic amb caràcter general: 

a) L'horari de treball restarà compres entre les 8h i les 19h de dilluns a 
divendres, en el període del 16 de setembre al 14 de juny. 

b) L'horari de treball restarà compres entre les 8h i les 19h de dilluns a dissabte, 
en el període del 16 de setembre al 14 de juny. 

c) L'horari de treball restarà compres entre les 10h i les 19h de dilluns a dissabte, 
en el període del 15 de juny al 15 de setembre. 

d) L'horari de treball restarà compres entre les 10h i les 19h de dilluns a 
divendres, en el període del 15 de juny al 15 de setembre. 
 

34. Segons l'Ordenança municipal de l'arbrat i recursos vegetals de l'Ajuntament de 
Mont-roig del Camp està permès als espais del terme municipal a les espècies 
vegetals: 

a) Lligar cables, sempre que siguin de línea telefònica. 
b) Lligar gronxadors. 
c) Escriure el nom de la teva parella i dibuixar un cor. 
d) Cap de les anteriors. 

 
35. Un cap de torn o comandament que pren decisions després de potenciar la 

discussió del grup, agraint les opinions dels seus companys i que els criteris 
d'avaluació i les normes són èxplicits i clars, podríem dir que utilitza un 
lideratge: 

a) Dictador. 
b) Liberal (laissez faire). 
c) Democràtic. 
d) Paternalista. 

 
 
 



36. Pel que fa referència als establiments oberts al públic, espectacles públics i 
activitats recreatives: 

a) Seria una falta greu, el no col·locar els rètols establerts per la normativa vigent. 
b) Un excés d'aforament seria una falta molt greu si comporta un risc per a 

la seguretat de les persones, o una falta greu si no comporta risc per a la 
seguretat de les persones. 

c) Seria una falta greu, exercir el dret d'admissió sense haver-ho comunicat a 
l'autoritat competent. 

d) Seria una falta molt greu, incomplir la normativa sobre els contractes 
d'assegurança de responsabilitat civil, si no constitueix una infracció penal. 

 
37. Segons el catàleg  d'espectacles públics, activitats recreatives i dels 

establiments oberts al públic on aquests es duen a terme, l'activitat que es 
realitza en un local que disposa de bar amb ambientació musical reproduïda o 
en directe, i no disposa de pista de ball o espai assimilable, exerceix l'activitat 
de:  

a) Bar musical. 
b) Discoteca. 
c) Restaurant bar.  
d) Restaurant musical. 

 
38. Constitueix una infracció greu a la Llei d'Estrangeria 4/2000: 
a) Consentir la inscripció d'un estranger en el Padró Municipal per part del 

titular d'un habitatge, quan el citat habitatge no constitueixi el domicili 
real de l'estranger. 

b) El retard, fins a tres mesos, en la sol·licitud de renovació de les autoritzacions 
una vegada hagin caducat.   

c) Trobar-se treballant a Espanya sin haver sol·licitat l'autorització administrativa 
per a treballar per compte propi, quan es compti amb permís de residencia 
temporal. 

d) Cap de les anteriors respostes es correcte. 
 
39. Segons la Llei d'Estrangeria 4/2000, els estrangers residents a Espanya podran 

ser titulars del dret al sufragi passiu en: 
a) Totes les eleccions celebrades a Espanya, sempre que estiguin empadronats i 

registrats al cens electoral. 
b) Només a les eleccions als parlaments autonòmics i a les eleccions municipals. 
c) A les eleccions municipals, si són d'un país de la UE o amb tractat de 

reciprocitat. 
d) Els estrangers no tenen dret a participar als processos electorals espanyols, 

només als del seu país a través del consolat. 
 
40. El terme municipal de Mont-roig del Camp limita amb els termes municipals de: 
a) Cambrils, Hospitalet i Vandellòs, Riudecanyes i Duesaigües. 
b) Cambrils, Hospitalet i Vandellòs, Vilanova d'Escornalbou i Riudecanyes. 
c) Cambrils, Hospitalet i Vandellòs, Duesaigües i Vilanova d'Escornalbou. 
d) Cambrils, Hospitalet i Vandellòs, Riudoms i Riudecanyes. 

 
 

 
 
 
 



 
PREGUNTES DE RESERVA 
 

1. Respecte a salut pública, la Llei orgànica 1/2015 incorpora a la normativa penal 
les conductes: 

a) Descrites a la Declaració dels Drets Humans (10 de desembre de 1948) sobre 
falsificació i distribució de productes mèdics 

b) Descrites en el Consell d’Europa (28 d’abril de 2014) sobre falsificació de 
productes mèdics 

c) A i B són correctes 
d) Cap resposta és correcta 

 
2. Segons l'Ordenança municipal sobre la qualitat de les obres en l'àmbit de 

domini públic amb caràcter general, els contenidors de les obres, quan no 
s'utilitzin o estiguin plens, hauran de ser retirats en un període màxim de: 

a) 24 hores 
b) 48 hores 
c) 72 hores 
d) 120 hores 


