CONCURS OPOSICIÓ D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS
I L’HOSPITALET DE L’INFANT

1. Són irretroactives les normes conforme l’art. 9.3 de la CE.
a) En qualsevol cas
b) Sempre són retroactives
c) Només quan afectin als drets individuals
d) Cap de les respostes és certa
2. Segons la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de Seguretat Pública de Catalunya, quins són
els Òrgans de direcció i Coordinació de la seguretat local?
a) L’Alcalde, el Regidor de Governació i els Caps de cos
b) L’Alcalde, la Junta Local de Seguretat i la Mesa de Coordinació Operativa
c) L’Alcalde, el Regidor de Governació i la Junta Local de Seguretat
d) El Ple, la Junta Local de Seguretat i la Mesa de Coordinació Operativa
3. En quin estat es permet la restricció dels drets fonamentals, però no la suspensió?
a) Estat de necessitat
b) Estat d’excepció
c) Estat d’alarma
d) Estat de setge
4. Qui presideix la Junta Local de Seguretat?
a) El/la cap de la comissaria del Cos de Mossos d’Esquadra
b) El/la Regidor de Seguretat Ciutadana
c) L’alcalde/essa
d) El/la cap de la Policia Local
5. Quina és l’edat de consentiment sexual?
a) 14 anys
b) 16 anys
c) 13 anys
d) 18 anys
6. De les policies locals i les seves funcions, l’article 1 de les disposicions generals a la llei 16/91
de les policies locals estableix que serà d’aplicació...
a) A tots els cossos de policia que depenen dels municipis de Catalunya, denominats
genèricament policia local
b) Únicament als cossos de policia local en municipis de més de 10.000 habitants
c) Únicament als municipis amb menys de 10.000 habitants i que la seva actuació correspongui
als Mossos d’Esquadra
d) Cap de les anteriors és correcta
7. Un eximent es pot convertir en:
a) Circumstància mixta
b) Circumstància agreujant
c) Circumstància atenuant
d) Eximent completa

8. Quants anys després de la matriculació han de passar per a què un turisme hagi de complir
amb l’obligació de passar la ITV?
a) 6 anys
b) 3 anys
c) 5 anys
d) cap resposta és correcta
9. Amb la darrera modificació de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor o
Seguretat Vial, els conductors de bicicletes menors de 16 anys estan obligats a fer ús del casc?
a) Només en via urbana i als menors de 15 anys.
b) Només quan circulen per via interurbana
c) Només quan circulin per les travessies del nucli urbà
d) Sí, per qualsevol tipus de via
10. Els elements que composen el municipi són;
a) Territori, població i regidors
b) Territori, població i organització
c) Territori, organització i funcionaris
d) Les tres respostes anteriors són falses
11. Per la seva naturalesa, els transports terrestres es classifiquen:
a) En particulars i complementaris
b) En regulars i discrecionals
c) En públics i privats
d) En nacionals i internacionals
12. Poden ser creats cossos de Policia propis per part de les Comunitats Autònomes?
a) No, en cap cas
b) Sí, en tot cas
c) Sí, però en la forma que se estableixi en els seus respectius Estatuts i en el marc del que
disposi una Llei orgànica
d) Cap de les respostes és correcta
13. L’entrada en un domicili en cas de delicte flagrant, sense autorització del seu titular:
a) Pot donar lloc a l’aplicació de l’habeas corpus
b) Requereix autorització prèvia de l’autoritat judicial
c) Només es podrà realitzar amb autorització del seu propietari
d) Pot efectuar-se en tot moment
14. Assenyali la resposta correcta. Qui mantingui la totalitat de punts, al no haver estat
sancionats en ferm en via administrativa per la comissió d’infraccions, rebran com a
bonificació:
a) Dos punts durant els tres primers anys i un punt pels tres següents
b) Un punt pels tres primers anys i, dos punts pels tres següents
c) Dos punts durant el primer anys i, tres punts pels tres següents
d) Tres punts durant els tres primers anys i, un punt pels tres següents

15. Quin és l’òrgan jurisdiccional en que culmina l’organització judicial a Catalunya:
a) Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
b) Audiència Provincial
c) Jutjat d’Instrucció
d) Audiència Nacional
16. On es regula la competència del municipi en policia local
a) Art. 25 Llei 7/85 bases de règim local
b) Art. 53 Llei 2/86 Llei de Forces i cossos de seguretat
c) Art. 11 de la llei 16/91 de les policies locals
d) Totes són correctes
17. Quina d’aquestes accions podria ser constitutiva d’una falta greu
a) La manca d'assistència sense causa justificada
b) L'incompliment de la jornada de treball sense causa justificada
c) A i B son faltes greus
d) A i B no son faltes greus
18. La imposició de la sanció de separació del servei correspon a
a) Al Cap de la policia local per faltes greus
b) Al Regidor per faltes greus
c) L’Alcalde per faltes molt greus
d) Al ple per faltes molt greus
19. Indica quina d’aquestes competències de la Generalitat no és certa:
a) Correspon a la Generalitat, en matèria d'aigües que pertanyin al seu àmbit territorial, la
competència exclusiva
b) Correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre el règim jurídic de les
fundacions que compleixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya
c) Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de caça i pesca fluvial
d) Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de comerç i fires
20. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat l’any 2006 fou modificat pel Tribunal
Constitucional l’any
a) 2008
b) 2010
c) 2012
d) 2014
21. En referència als drets i deures lingüístics, l’EAC estableix que:
a) Els ciutadans tenen el dret d'opció lingüística, de les dues llengües oficials, en les relacions
amb totes les institucions, les organitzacions i les administracions públiques a Catalunya
b) Els jutges i els magistrats, els fiscals i els notaris que exerceixin llurs serveis a Catalunya no
se’ls requereix el coneixement de les dues llengües oficials
c) Els ciutadans de l'Aran tenen el dret d'utilitzar l'aranès en llurs relacions amb el Síndic
d’Aran però no amb la Generalitat.
d) Les persones tenen dret a ésser ateses per escrit, però no oralment, en la llengua oficial
que elegeixin en llur condició d'usuàries o consumidores.

22. L’EAC previ al de l’any 2006 va ser aprovat el:
a) 1974
b) 1978
c) 1979
d) 1980
23. D’acord amb l’EAC, són competències municipals:
a) L'ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
b) La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
c) La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el
desenvolupament sostenible.
d) Totes les anteriors són certes
24. La EAC estableix que la unificació de la interpretació del dret de Catalunya correspon en
exclusiva a:
a) Síndic de Greuges
b) Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
c) Tribunal Suprem
d) Tribunal Constitucional
25. L’actual president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, és el:
a) 5è president de la Generalitat de Catalunya
b) 35è president de la Generalitat de Catalunya
c) 75è president de la Generalitat de Catalunya
d) 131è president de la Generalitat de Catalunya
26. L’actual presidència del Parlament de Catalunya recau sobre
a) Albert Torra
b) Roger Torrent
c) Elsa Artadi
d) Ernest Maragall
27. El parlament de Catalunya està integrat per:
a) 153 diputats
b) 137 diputats
c) 123 diputats
d) 135 diputats
28. Els diputats son escollits per:
a) Llistes obertes
b) Sufragi universal
c) Escrutini ponderat
d) Totes les anteriors són certes
29. El Departament d’Interior integra:
a) Direcció General de Protecció Civil
b) Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament
c) Direcció General d’Administració de Seguretat
d) Totes les anteriors són certes

30. Per al ciutadà, relacionar-se amb l’administració pública per mitjans electrònics és:
a) Opcional , en els casos en que l’Administració disposi d’aquest mitjans
b) Un dret
c) Un via de relació, però sense cap garantía jurídica
d) Cap de les anteriors és certa
31. Els elements del municipi són:
a) Sòl urbà, sòl industrial i sòl rústic
b) Terme municipal, gestió de recursos i prestació de serveis
c) Territori, població i organització
d) Cap de les anteriors és certa.
32. La unitat bàsica de la organització territorial de l’Estat és:
a) La Comunitat Autònoma
b) La Província
c) El Municipi
d) La pedania
33. El control i la fiscalització dels òrgans de govern municipals correspon a:
a) La intervenció municipal
b) La sindicatura de comptes
c) El ple municipal
d) El Tribunal de comptes
34. L'àmbit d'actuació de les policies locals és el constituït
a) Pel nucli de població de cada municipi
b) pel territori del municipi corresponent
c) Per l’àrea d’influència de cada municipi
d) El determinat específicament per la Secretaria de Seguretat Ciutadana
35. El comandament de la policia local és exercit per:
a) La Junta de Govern de l’ajuntament
b) L'alcalde
c) Pels Jutjats de zona
d) Coordinadora de policies locals de Catalunya
36. En caràcter general, la Llei 16/1991, estableix que podran disposar de policia local els
municipis d’almenys:
a) 5.000 habitants
b) 10.000 habitants
c) 15.000 habitants
d) 20.000 habitants
37. El màxim òrgan consultiu en matèria de coordinació de les policies locals és:
a) La Comissió de Coordinació de les Policies Locals
b) La Taula de Seguretat de Catalunya
c) La Coordinadora de Policies Locals
d) Cap de les anteriors és certa

38. L'incompliment del deure de reserva professional pel que fa als assumptes coneguts per
raó de l'exercici de les funcions, es considera falta:
a) Molt greu
b) Greu
c) Lleu
d) Severa
39. Els municipis que per la seva activitat turística veuen incrementada la seva població
estacionalment poden disposar d’efectius en règim interí per un període màxim de:
a) 3 mesos
b) 4 mesos
c) 5 mesos
d) 6 mesos
40. El nucli d’Hospitalet de l’Infant limita amb el terme municipal de:
a) Miami platja
b) Mont-roig del Camp
c) Cambrils
d) L’Ametlla de Mar
41. El Centre d’Assistència Primària de l’Hospitalet està situat a :
a)
b)
c)
d)

Carretera de Mora, 15
Carrer de l’Estació, 8
Avinguda Central, 3
Carrer de l’Alt Camp, 8

42. Quina de les següents entitats té com a finalitat el foment i promoció econòmica del
municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant:
a) Centre Tecnològic Mestral
b) Centre Berenguer d’Entença
c) CDLVH
d) IDETSA
43.Entre quines vies de circulació transcorre el Camí de Gavadà?
a) Entre la C-44 i la N-340a
b) Entre la C-44 i la T-310
c) Entre la A-7 i la C-44
d) Entre la T-310 i la N-340
44. L’article 58 de la llei de policies locals estableix que la prescripció de les faltes greus serà de
a) Dos anys des de la comissió de la falta
b) Dos anys des de la notificació d’inici de l’expedient
c) Dos anys des de la finalització de l’expedient disciplinari
d) Cap de les anteriors és correcta

45. L’article 13.2 del Decret 219/1996, de 12 de juny, diu que en cas de pèrdua o sostracció de
la guia de pertinença, l’agent haurà de
a) Entregar l'arma corresponent al cap del cos o al comandament delegat, el qual la dipositarà
a l'armer fins que pugui lliurar-se al titular una nova guia o una autorització temporal
b) L’agent informarà al superior que diposita l’arma reglamentària a l'armer fins que pugui
lliurar-se al titular una nova guia o una autorització temporal
a) L’agent continuarà amb l’arma assignada sempre que tingui superada la prova psicotècnica
d’avaluació d’arma de foc.
d) Comunicarà el fet a la caserna de la guàrdia civil, més propera
46. Qui comunicarà a la Intervenció d'Armes, la pèrdua de l’arma reglamentària, donant
compliment al reglament d’armes de les policies locals
a) L’alcalde
b) El cap del cos
c) L’agent que la tingui assignada
d) Qualsevol dels anteriors
47. Qui pot sol·licitar, si ho creu convenient, una revisió de les condicions psicotècniques per
duu l’arma reglamentària dels efectius de la plantilla de la policia local
a) L'alcalde, per iniciativa pròpia
b) L’alcalde a proposta del cap del cos
c) L’alcalde a proposta del comandament responsable de l'armament
d) Totes les respostes anteriors són correctes
48. El cos de la Policia Local es pot estructurar en les següents escales i categories:
a) Escala executiva, que compren les categories d’inspector, sotsinspector i sergent.
b) L’escala bàsica, que compren les categories d’agent i caporal.
c) L’escala intermèdia que correspon a la categoria de sergent i inspector
d) L’escala superior que correspon a les categories d’intendent i inspector.
49. Per tal de graduar les faltes comeses, no s’ha de tenir en compte el següent:
a) La intencionalitat
b) La reincidència en la comissió de les faltes
c) La transcendència per a la seguretat pública
d) L'interès particular
50. Quins d’aquests principis son bàsics a respectar en l’ús de la força i de les armes de foc :
a) Principis d’integritat, d’igualtat i imparcialitat
b) Principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.
c) Principis d’integritat, congruència i proporcionalitat.
d) Principis de congruència, oportunitat i imparcialitat.
51. Quan el subjecte inicia l’execució del delicte directament per fets externs, practicant tot o
part dels actes que objectivament haurien de produir el resultat, i tot i així no aquest no és
produeix per causes independents a la voluntat del autor. Es diu que és tracta d’un delicte en
grau de:
a) Temptativa
b) Conspiració
c) Consumació
d) Falta

52. Les policies locals són instituts armats de naturalesa civil amb estructura i organització
jerarquitzades?:
a) No.
b) Sí, si ho decideix l’Alcalde i el Ple.
c) Si.
d) No, només ho són la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia.
53. L’escala intermèdia a les policies locals compren, les categories de:
a) Agent i Caporal
b) Sergent i Sotsinspector
c) Sotsinspector i Inspector
d) Intendent i Superintendent
54. La prevalença de senyals de trànsit és:
a) Agents, balizament, verticals, horitzontals
b) Semàfors, agents, horitzontals i verticals
c) Agents, balizament, horitzontals i semàfors
d) Balizament, semàfors, horitzontals i verticals
55. La Intervenció d’Armes, és una competència exclusiva:
a) De la Policia Nacional.
b) De la Guàrdia Civil.
c) De les armeries homologades.
d) Dels Mossos d’Esquadra.
56. Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, els “vigilants” poden acomplir
les actuacions següents:
a) Auxiliar els jutges, els tribunals i el ministeri fiscal en la investigació dels delictes, quan
siguin requerits a fer-ho.
b) Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà
c) Participar en les taques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el que disposen
les lleis. (art. 13 L16/1991)
d) Cap de les respostes és correcta
57. Completa la següent frase amb la resposta correcta: “Les Agrupacions de municipis
distintes de les Províncies tenen la seva plasmació més evident en les …”
a) Entitats Locals supra municipals
b) Comarques
c) Les altres tres respostes són vàlides
d) Mancomunitats
58. Segons la Constitució, de que gaudeixen els municipis?
a) Autonomia per la gestió dels interessos generals
b) Personalitat jurídica limitada
c) Personalitat jurídica pròpia
d) Personalitat jurídica plena

59. Des de la població de Vandellòs, per quin camí s’accedeix al Camp de Tir de la Murta ?
a. Pel camí del forat negre
b. Pel camí de Remullà
c. Pel camí de Fatxes
d. Pel camí dels Dedals
60. Quan es coneix la comissió d’un delicte per una persona i s’acudeix al seu domicili per
detenir-la:
a) Es necessitarà autorització judicial per entrar, si no dóna el seu consentiment per entrar.
b) Cap resposta és correcta
c) Encara que no doni el seu consentiment, es podrà entrar
d) Està obligada a franquejar l’entrada

Reserva 1. Restricció del trànsit i controls a les vies públiques. En quins casos els agents de les
Forces i Cossos de Seguretat podran limitar o restringir la circulació o permanència en vies o
llocs públics i establir zones de seguretat?
a) En supòsits d’alteració de la seguritat ciutadana o de la pacífica convivència
b) Existeixin indicis racionals de que pugui produir-se una alteració, pels temps imprescindible
pel seu manteniment o restabliment
c) Sempre que ho considerin oportú segons les disposicions d’aquesta Llei
d) Les respostes A i B són correctes
Reserva 2. Identificació de persones. Quins dels següents principis que s’enumeren no es
respectaran en la pràctica de la identificació de les persones segons conforme a la Llei 4/2015?
a) Principi de congruència
b) Proporcionalitat
c) No discriminació per raó de naixement
d) Igualtat de tracte

