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PROCÉS SELECTIU DE PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE CAPORAL DE LA 

POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT, MITJANÇANT EL 

SISTEMA DE PROMOCIÓ INTERNA I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 

 

Consisteix a contestar, en un període màxim de 60 minuts, un qüestionari de 40 preguntes tipus 

test, amb respostes alternatives (més 3 preguntes de reserva), relacionades amb els temes que 

figuren  a l’annex II de les  bases.  

 

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. Seran eliminades les persones aspirants que obtinguin 

una qualificació inferior a 5 punts. Les preguntes correctes es valoraran amb 0,25 punts, les 

preguntes errònies descomptaran 0,0625 punts i les no contestades no descomptaran.  

 

1. D’acord amb l’article 66 de la Constitució Espanyola, les Corts Generals: 

a) Representen al poble 

b) Exerceixen la potestat Legislativa 

c) Son  Inviolables 

d) Totes les respostes anteriors són correctes 

 

2. Les Lleis Orgàniques 

a) Són relatives a les llibertats privades 

b) Són relatives als drets ordinaris 

c) Són relatives als drets fonamentals 

d) Cap de les respostes anteriors són correctes  

 

3. Quin article de la CE garanteix la Llibertat ideològica, religiosa i de culte? 

a) Article 10  

b) Article 18  

c) Article 16 

d) Article 21 

 

4. Espanya es constitueix en un Estat ... 

a) Social i democràtic que propugna com a valors superiors la justícia privada 

b) Social i democràtic que propugna el pluralisme polític de les Comunitats 

autònomes 

c) Social i democràtic de dret que propugna com a valors superiors la llibertat, la 

Justícia i el pluralisme polític  

d) Social  i democràtic de dret que propugna com a valors superiors la 

descentralització de les diputacions  

 

5. Segons  l’actual Estatut d’Autonomia de Catalunya... 

a) La Generalitat és un sistema centralitzat  en què s’organitza l’autogovern de 

Catalunya. 
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b) Els municipis, les Vegueries, les comarques i la resta d’ens locals també integren 

el sistema institucional de la Generalitat 

c) Els poders de la Generalitat emanen exclusivament del Present estatut i de la 

Constitució 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta  

 

6. Segons l’Article 7 de l’actual  l’Estatut d’Autonomia gaudeixen de la condició política de 

catalans o ciutadans de Catalunya 

a) Els ciutadans espanyols que estan de pas a Catalunya  

b) Els ciutadans espanyols que tenen veïnatge administratiu a Catalunya 

c) Els ciutadans espanyols qualssevol que sigui la seva residencia 

d) Els ciutadans espanyols que portin almenys 15 anys empadronats  a Catalunya 

 

7. Són símbols de Catalunya:  (article 8 EAC) 

a) La bandera,  La festa i l’himne 

b) La bandera i l’Himne  

c) La Bandera, l’himne i les Caramelles  

d) Cap de les respostes anteriors és correcte  

 

8. Les sancions imposades per faltes disciplinàries molt greus prescriuen? 

a) Al cap de dos anys, comptats a partir de la data de notificació de la sanció 

b) Al cap de sis mesos, comptats a partir de la data de notificació de la sanció 

c) Al cap de sis anys, comptats a partir de la notificació de la sanció 

d) Al cap de tres anys, comptats a partir de la data de notificació de la sanció 

 

9. Quins són els principis bàsics que segons el Codi d’ètica de la policia de Catalunya 

regulen l’ús de la força quan aquesta s’hagi d’emprar per resoldre situacions conflictives? 

a) Els principis de discrecionalitat, proporcionalitat, i congruència 

b) Els principis de proporcionalitat, oportunitat i congruència 

c) Els principis de legalitat, proporcionalitat i congruència 

d) Els principis de legalitat, oportunitat i proporcionalitat 

 

10. Correspon als  municipis dins de l’esfera de les seves competències... 

a) La potestat reglamentària i d’autoorganització 

b) La potestat tributària i financera 

c) La potestat de programació o planificació 

d) Totes les respostes anteriors són correctes 

 

11. Correspon al Ple municipal ... 

a) Dictar Bans 

b) Representar l’Ajuntament 

c) Dirigir el Govern i l’Administració local  
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d) El control i la fiscalització dels Òrgans de Govern  

 

12. Segons la nova Llei de Protecció a la Seguretat Ciutadana Llei 4/2015, l’expedició del 

Document Nacional d’Identitat és obligatori a partir dels ... 

a) 16 anys 

b) 14 anys si la seva maduresa li suposa una major responsabilitat  

c) 12 anys amb autorització del seu tutor legal 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 

13. 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 les dependències policials a un ciutadà a efectes d’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 de les respostes anteriors és correcta 

 

14. 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 4/2015 

 

15. Les infraccions de la Llei de  Protecció de la Seguretat Ciutadana  prescriuen ... 

a) Lleus al cap de sis mesos, les greus a l’any i les molt greus al cap de dos anys 

b) Lleus al cap de tres mesos, les greus a l’any i les molt greus al cap dos anys 

c) Lleus al cap de tres mesos, les greus al cap de sis mesos i les molt greus al dos 

anys 

d) Lleu al cap de  sis mesos, greus a l’any i les molt greus al cap de tres anys  

 

16. La detenció preventiva no pot tenir una durada  superior a: 

a) 48 hores 

b) 24 hores 

c) El temps estrictament necessari per a l’aclariment dels fets 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 

17. Alguna de les funcions dels policies locals, pel que fa a la circulació són: 

a) Regular el trànsit exclusivament 

b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit 

c) Només poden fer atestats per accidents de circulació 
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d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 

18. La Policia Local són: 

a) Instituts armats de naturalesa militar 

b) Instituts armats de naturalesa civil 

c) Tenen menys autoritat que el Cos de Mossos d’Esquadra 

d) La b i la c són correctes. 

 

19. 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 les respostes anteriors són correctes 

 

20. Els delictes poden ser: 

a) Per acció o per omissió 

b) Dolosos i culposos 

c) Voluntaris 

d) Dolosos, imprudents, per acció o per omissió  

 

21. Quin article de la Llei/16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, estableix els principis 

bàsics d’actuació? 

a) Article 3 

b) Article 10 

c) Article 18 

d) Article 11  

 

22. 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 

 

23. Un atestat és... 

a) Una multa 

b) Una denúncia 

c) Una sanció 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 

24. 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 
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b) Competencial 

c) Temporal 

d) D’especialitat 

25. 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 les respostes anteriors són correctes 

 

26. L’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. 

 

27. Un discapacitat 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. 

 

28. Què mesura un cinemòmetre? 

a) La velocitat 

b) L’oscil·lació 

c) L’alcohol en aire expirat 

d) L’alçada 

29. 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 

 

30. D’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, no és una funció 

d’aquestes: 

a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les 

instal·lacions i les dependències d’aquestes corporacions 

b) Exercir de policia judicial d’acord amb l’article 12 de la Llei 16/1991, de 10 de 

juliol, i amb la normativa vigent 

c) Vigilar els espais públics 

d) Ordenar i senyalitzar el trànsit en vies interurbanes 
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31. Segons l’actual normativa vers els vehicles abandonats, per a considerar un vehicle 

abandonat, és necessari? 

a) Quan 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 matrícula. 

b) Quan 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 matrícula. 

c) Quan 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 matrícula. 

d) Quan 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 matrícula. 

 

32. Quina és l’altra manera d’anomenar el Consell Executiu de Catalunya? 

a) Govern 

b) Consell de Govern 

c) Consell Consultiu 

d) Consell Comarcal 

 

33. Que són les ordenances municipals? 

a) Disposicions normatives internes que no afecten directament als administrats 

b) Ordres emanades dels agents de la policia local en execució de les seves 

competències 

c) Disposicions generals que regulen les relacions de l’ajuntament amb els 

administrats 

d) Totes les respostes són correctes 

 

34. Qui escull el Síndic de Greuges? 

a) El Parlament de Catalunya. 

b) El Consell Consultiu. 

c) La Comissió Jurídica Assessora. 

d) El Govern de Catalunya. 

 

35. Segons els principis bàsics d’actuació previstos a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, pel que 

fa a l’adequació de l’ordenament jurídic, els policies locals han de: 

a) Exercir llurs funcions amb respecte absolut a la Constitució, a l’Estatut 

d’Autonomia i a la resta de l’ordenament jurídic. 

b) Actuar, en el compliment de llurs funcions, amb absoluta imparcialitat i neutralitat  

política i en conseqüència, sense fer cap discriminació per raó de naixement, raça, 

sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
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c) Actuar amb integritat i, en particular, abstenir-se de participar en qualsevol acte de 

corrupció i oposar-s’hi amb fermesa. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes 

36. On està situada la majoria absoluta al Congrés del diputats a Espanya? 

a) En 176 escons 

b) En 123 escons 

c) En 166 escons 

d) En 146 escons 

37. L’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’Estat és? 

a) La comarca 

b) La província 

c) El municipi 

d) La Diputació 

 

38. Els cossos de policia local s’estructuren en les escales següents: 

a) Bàsica, intermèdia i superior 

b) Bàsica, intermèdia, executiva i superior 

c)  Superior, executiva i bàsica 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 

39. En quin article de la Constitució espanyola està regulat el dret a la vida: 

a) 10 

b) 16 

c) 15 

d) 24 

40. Les faltes disciplinàries greus en la Policia Local prescriuen?   

a) Al cap de sis anys, a comptar de la data de comissió de la falta 

b) Al cap de tres anys, a comptar de la data de comissió de la falta 

c) Al cap d’un mes, a comptar de la data de comissió de la falta 

d) Al cap de dos anys, a comptar de la data de comissió de la falta 

 

Preguntes de reserva 

41. En l’àmbit d’actuació de les policies locals, poden actuar fora del seu terme municipal? 

a) Només en situacions d’emergència 

b) Només en situacions d’emergència o també amb l’autorització prèvia de les 

autoritats competents 

c) Sempre, en qualsevol cas sempre que d’això depengui la defensa de la seguretat 

ciutadana 

d) Només en situacions d’emergència amb autorització de les autoritats competents 
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42. Els Policies Locals poden prestar algun servei sense l’uniforme reglamentari? 

a) Quan l’autoritzi l’Alcalde/ssa 

b) Quan l’autoritzi el cap del Cos  

c) Quan l’autoritzi l’alcalde/ssa i el cap del Cos 

d) Mai 

43. Pel que fa al secret professional, els policies locals 

a) No estan obligats a revelar les fons d’informació. 

b) Totes les seves actuacions són secretes 

c) Totes les seves actuacions són reservades  

d) Totes les respostes anteriors són falses  


