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DNI:................................
2n exercici :Prova teòrica 29-10-2019

PROCÉS SELECTIU DE DUES PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL I
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
Les preguntes errònies descomptaran 0,05 i les preguntes no contestades no descomptaran.

1. No està garantit per la Constitució el principi de:
a) Jerarquia normativa
b) Retroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables
c) Seguretat jurídica
d) Legalitat
2. Els principis bàsics de l'Estat apareixen en la Constitució en:
a) El Preàmbul
b) El Títol Preliminar
c) El Títol I
d) El Capítol III del Títol I
3. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució
reconeix no s'interpretaran de conformitat amb:
a) La Declaració Universal de Drets Humans
b) Els tractats internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya
c) Els acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per Espanya
d) S'interpretaran d'acord amb tots els instruments citats
4. Als individus i les comunitats se'ls garanteix:
a) La llibertat ideològica
b) La llibertat ideològica i religiosa
c) La llibertat ideològica, religiosa i de culte
d) La llibertat ideològica, religiosa, de culte i de ritu
5. La detenció preventiva no podrà durar més:
a) De 24 hores
b) De 48 hores
c) Del temps estrictament necessari per a la realització dels esbrinaments tendents
a l'esclariment dels fets
d) Cap de les contestacions anteriors és correcta
6. La inviolabilitat del domicili suposa que:
a) Cap entrada podrà fer-se en ell sense consentiment del titular o resolució judicial
b) Cap entrada o registre podrà fer-se en ell sense consentiment del titular, excepte
en cas de flagrant delicte
c) Cap entrada o registre podrà fer-se en ell sense consentiment del titular o
resolució judicial, excepte en cas de flagrant delicte
d) Cap entrada, registre o inspecció podrà fer-se en ell sense consentiment del titular
o resolució judicial

Ajuntament de Vilassar de Dalt – Plaça de la Vila, 2 – 08339, Vilassar de Dalt – Barcelona – 93 753 98 00

Àrea de serveis generals i econòmics
Recursos Humans

DNI:................................
2n exercici :Prova teòrica 29-10-2019

PROCÉS SELECTIU DE DUES PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL I
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
Les preguntes errònies descomptaran 0,05 i les preguntes no contestades no descomptaran.

7. En l'exercici dels seus drets i interessos legítims, totes les persones tenen dret a
obtenir la tutela efectiva de:
a) Els jutges
b) Els tribunals
c) Els jutges i tribunals
d) Els jutges, magistrats, jutjats i tribunals
8. La missió de la Policia es troba descrita:
a) En l'article 104.1 CE
b) En l'article 103.1 CE
c) En una disposició addicional de la CE
d) Cap de les anteriors és correcta
9. Les meses de coordinació operatives:
a) És un òrgan permanent i estable de coordinació i cooperació dels diversos cossos
i serveis de seguretat en el municipi
b) És un òrgan temporal de coordinació i cooperació dels diversos cossos i serveis
de seguretat en el municipi
c) És un òrgan temporal de coordinació i cooperació dels diversos cossos catalans i
serveis de seguretat en el municipi
d) Cap de les anteriors és correcta
10. El municipi té competències pròpies en les matèries següents
a) La protecció del medi
b) La participació en la gestió de l'atenció primària de la salut.
c) La seguretat en llocs públics
d) Totes són correctes
11. Els membres dels cossos policials a Catalunya estan sotmesos al codi d’ètica de la
Policia:
a) Creat el 2015
b) Creat el 2017
c) Creat el 2013
d) Aprovat per un Acord de Govern de la Generalitat i és d’aplicació al cos de
Mossos d’Esquadra exclusivament
12. A on queda regulat que el termini màxim de detenció d’un detingut sigui el mínim
imprescindible?
a) A l’article 520 la Llei d’Enjudiciament Criminal
b) A l’article 496 la Llei d’Enjudiciament Criminal
c) A l’article 17 de la Constitució Espanyola
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d) Cap de les contestacions anteriors és correcta
13. Quin és l’acrònim pel qual es coneix el document únic del plans de protecció civils
a nivell municipal?
a) CECOPAL
b) PAM-PPI
c) DUPROCIM
d) Cap de les contestacions anteriors és correcta
14. A on queda regulada la funció de Policia Judicial de les Policies Locals?
a) Aquesta funció en sentit estricte queda regulada a la Llei 16/91
b) No la tenim regulada doncs la Policia Local no té assignada aquesta funció
c) Funció regulada a l’article 10 de la Llei 16/91
d) L’article 283 de la LeCrim
15. Quan es parla de participació en el delicte, l’autoria genèrica fa referència:
a) Autoria mediata, autoria immediata i cooperador necessari
b) Inductor i cooperador mediat
c) Inductor i cooperador necessari
d) Autoria mediata, autoria immediata i coautoria
16. Segons la nova Llei de Protecció a la Seguretat Ciutadana Llei 4/2015.
a) Es pot identificar a qualsevol ciutadà sospitós sense necessitat de donar cap
explicació
b) Es pot traslladar a dependències policials a un ciutadà a efectes de identificació
sempre que aquest no vagi documentat
c) El trasllat per la identificació només es pot fer a efectes preventius, però sempre
dins del termini de les vint-i-quatre hores següents
d) Cap resposta anterior es correcta
17. Permetre el consum il·legal, o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o
substàncies psicotròpiques en locals o establiments públics es considera.
a) Un delicte Lleu del Codi Penal
b) Un delicte Greu del Codi Penal
c) Una falta greu de la Llei 4/2015
d) Una falta ,molt greu de la llei 4/2105.

18. Les infraccions de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana prescriuen ...?
a) Lleus als sis mesos, les greus a l’any i les molt greus als dos anys
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b) Lleus als tres mesos, les greus a l’any i les molt greus als dos anys
c) Lleus als tres mesos, les greus als sis mesos i les molt greus als dos anys
d) Lleu als sis mesos, greus a l’any i les molt greus als tres anys
19. Segons la vigent reforma del Codi Penal, aprovada per Llei orgànica 1/2015, els
deslluïment de bens immobles, pot ser una infracció...?
a) Únicament Penal ja que es un delicte menys greu
b) Únicament administrativa si no ha causat cap dany a la propietat privada
c) Administrativa o penal indistintament
d) Totes les respostes anteriors son correctes
20. Alguna de les funcions dels policies locals, pel que fa a la circulació:
a) Regular el trànsit exclusivament
b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit
c) Només poden fer atestats per accidents de circulació
d) Cap de les anteriors
21. La Constitució és?
a) La norma jurídica fonamental
b) Totes les normes jurídiques estan subordinades a ella
c) És la norma jurídica superior d’un país
d) Totes són correctes
22. Els Mossos d’Esquadra són, en relació als policies locals?
a) Superiors, segons la llei Orgànica 2/86 que estableix que les policies locals
col·laboraran amb la resta de cossos.
b) Iguals pel que fa a l’autoritat però diferents pel que fa als àmbits de competència
c) Els Mossos són els que fan trànsit, exclusivament i la policia local fa la resta
d) Cap de les respostes és correcte
23. L’Administració Pública territorial pot ser:
a) Estatal, autonòmica, provincial i local
b) Estatal, autonòmica, provincial, comarcal i local
c) Estatal i autonòmica
d) Estatal, autonòmica i local
24. Un atestat és:
a) Una multa
b) Una denúncia
c) Una sanció
d) Cap de les anteriors
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25. Quin tipus de relació hi ha entre les normes d’una Comunitat Autònoma i les de
l’Administració Central dins del sistema establert per la constitució de 1978?
a) Jeràrquica
b) Competencial
c) Temporal
d) D’especialitat
26. Quines d’aquestes són algunes de les actuacions en matèria de prevenció d’accidents:
a) Tenir cura de l’estat de la via, senyalització, vehicles, etc.
b) Fer campanyes publicitàries de conscienciació ciutadana.
c) Fer controls policials, velocitat, alcoholèmia, documentació...
d) Totes són correctes.
27. Una eximent és:
a) Una característica modificativa de la responsabilitat penal.
b) Un delicte tipificat.
c) Una conspiració per delinquir.
d) Cometre un delicte essent-ne conscient.
28. Un disminuït psíquic o una persona que no sigui capaç de comprendre:
a) Tenen la mateixa responsabilitat penal que tothom.
b) Tenen menys responsabilitat que la resta de persones.
c) No tenen responsabilitat penal.
d) En funció del tipus de delicte tenen més o menys responsabilitat.
29. Què mesura un cinemòmetre?
a) La velocitat.
b) La oscil·lació.
c) L’alcohol en aire expirat.
d) L’alçada.
30. A partir de quina quantitat d’alcohol en aire aspirat per un conductor constituiria un
delicte de conducció sota l’efecte de begudes alcohòliques segons el vigent Codi
Penal?
a) - 0,60 mg/l
b) - 1,2 mg/l
c) - 0,80 mg/l
d) - Dependrà de la simptomatologia
31. La Policia Comunitària és?
a) Un model de Policia Preventiva
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b) Un model de Policia Reactiva.
c) Un model de Policia Eco – Social – Reactiu.
d) Cap dels anteriors.
32. Segons l’actual normativa vers els vehicles abandonats, per a considerar un vehicle
abandonat, es necessari ?
a) Que estigui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti
desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis medis o
li faltin les plaques de matricula.
b) Que estigui estacionat per un període superior a dos mesos en el mateix lloc i
presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis
medis o li faltin les plaques de matricula.
c) Que estigui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc o
presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis
medis o li faltin les plaques de matricula.
d) Que estigui estacionat per un període superior a dos mesos en el mateix lloc o
presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis
medis o li faltin les plaques de matricula.
33. Quin és el requisit de forma més important que ha de complir un acte administratiu?
a) La seva motivació
b) La seva notificació
c) La seva publicació
d) La seva ratificació
34. En funció de la possibilitat d'impugnació els actes administratius es classifiquen com:
a) Administratius o polítics
b) Expressos i tàcits
c) Presumptes i tàcits
d) Objecte de recurs i ferms
35. Els procediments podran iniciar-se:
a) D'ofici
b) D'ofici o a sol licitud de la persona interessada
c) A sol·licitud de la persona interessada
d) D'ofici en qualsevol cas o a instancia de part només pels actes de tràmit
36. En quin termini hauran d'evacuar-se els informes?
a) Quinze dies
b) Vint dies
c) Deu dies
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d) Un mes
37. Els delictes poden ser
a) Dolosos, imprudents, per acció o per omissió
b) Per acció o omissió
c) dolosos o culposos
d) Voluntaris
38. És competència municipal
a) La regulació del trànsit a les vies urbanes i interurbanes
b) La regulació del trànsit a les vies urbanes
c) La regulació del trànsit a les vies interurbanes
d) La regulació del trànsit és competència de la Generalitat
39. Davant la comissió d'un delicte per part d'un o una menor de 14 anys, aquest
resultarà:
a) Imputable
b) Imputable, però es considera una eximent parcial i la condemna es veurà
rebaixada considerablement
c) Inimputable
d) lnimputable, però els seus pares o tutors es responsabilitzaran penalment de la
condemna que el jutge estableixi
40. Segons es preveu a la Llei orgànica 6/2006, de reforma de l'Estatut d'autonomia de
Catalunya, 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
b) L'ordenació de les policies locals
c) El control i la vigilància del trànsit
d) Totes són correctes
41. Atès el previst a la llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals:
a) Les policies locals són instituts armats de naturalesa militar amb estructura i
organització jerarquitzades
b) Les policies locals són instituts armats de naturalesa pseudoadministrativa amb
estructura i organització jerarquitzades
c) Les policies locals són instituts armats de naturalesa civil amb estructura i
organització jerarquitzades
d) Totes són incorrectes
42. El delicte de genocidi:
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a)
b)
c)
d)

Prescriu als trenta anys
Prescriu als trenta-cinc anys
Prescriu als cinquanta anys
No prescriu en cap cas

43. Qui ha de senyalitzar els passos a nivell dels ponts Llevadissos?
a) El Ministeri d'Interior
b) El titular de la via
c) La Direcció General de Trànsit
d) La Generalitat
44. Segons l’Art. 13 del codi d`ètica de la policia de Catalunya, l’Actuació policial està
presidida pel principi d’imparcialitat i no discriminació per raó de:
a) D’orientació sexual afectiva i/o identitat de gènere.
b) Religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social.
c) Totes les anteriors són correctes.
d) Naixement, raça o sexe
45. Els Forns de Vilassar de Vilassar són:
a) Ibèrics
b) Medievals
c) Romans
d) Moderns
46. L’element prehistòric més conegut de Vilassar de Dalt és:
a) La pedra de les orenetes
b) El dolmen de la roca d’ en Toni
c) El domen de Can Gol
d) La roca foradada
47. L’extensió del terme municipal de Vilassar de Dalt és de:
a) 9 Km2
b) 12 km2
c) 18,2 km2
d) 22 km2
48. Municipis amb els que limita Vilassar de Dalt.
a) Premià de Mar, Vilassar de Mar, Cabrils, Òrrius, Vallromanes i Cabrera de Mar.
b) Vilassar de Mar, Cabrils, Premià de Dalt, Òrrius, Vilanova del Vallés i Vall
Romanes.
c) Premià de Mar, Cabrera de Mar, Cabrils, Òrrius, Vallromanes i Argentona.
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d) Premià de Mar, Vilassar de Mar, Cabrils, Òrrius, Vallromanes i Cabrera de Mar.
49. Quin d’aquests supòsits no es considera delicte contra la seguretat vial:
a) El que condueixi un vehicle a motor a una velocitat superior en 60km/h en via
urbana o en 80km/h en via interurbana a la permesa reglamentàriament.
b) El conductor que es negui a sotmetre`s a les proves legalment establertes per a la
comprovació de les tasses d’alcoholèmia y la presència de drogues tòxiques.
c) Cap de les anteriors és correcta
d) Conducció temeràriament manifesta i que posés en greu perill la vida o integritat
de les persones
50. Qui no restableixi la circulació de la via quan hi hagi la obligació de fer-ho creant un
greu risc per a la circulació constitueix:
a) Una infracció administrativa del reglament general de circulació
b) Una falta penal contra la seguretat del trànsit
c) Un delicte lleu contra la seguretat del transit
d) Cap de les anteriors és correcte

Preguntes de reserva
1. Les figures de l’aparició del delicte són:
a) Actes preparatori punibles i la temptativa
b) La temptativa i la provocació
c) Actes preparatoris punibles, temptativa i consumació
d) L’apologia, conspiració i proposició
2. Els actes preparatoris punibles són:
a) Conspiració, proposició i consumació
b) Conspiració, proposició i temptativa
c) Provocació, conspiració i proposició
d) Cap de les anteriors és correcta
3. En la jurisdicció penal l’òrgan competent en la direcció de la investigació dels fets és:
a) El jutjat de primera instància
b) El jutjat d’instrucció
c) El jutjat del penal
d) El jutjat del social
4. En la jurisdicció penal l’òrgan competent en dictar sentència per delictes lleus és:
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a) El jutjat penal
b) El jutjat de primera instància
c) El jutjat d’instrucció
d) El jutjat de pau
5. Els òrgans competents per rebre una denuncia són:
a) La Policia i jutjats
b) Jutjats
c) Ministeri fiscal
d) Són correctes a i c
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