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CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ DE CINC PLACES 

D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL PER ACCÉS LLIURE. 
 

Prova cultural i de coneixements específics. B 

  Nom  

  NIF  

  Data  

 

Llegeixi atentament totes les preguntes i marqui la resposta correcta. Disposa d’1 hora per 

respondre totes les preguntes. 

Aquesta prova és eliminatòria i es valorarà de 0 a 10 punts. Les respostes encertades 

puntuaran 0,2 punts, les respostes errònies descomptaran 0,05 punts i les preguntes no 

contestades no descomptaran ni sumaran. Per poder continuar amb el procés de selecció 

caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 

 

1. El municipi: 

a) És la unitat bàsica d’organització territorial, element primari de participació 

ciutadana en els afers públics 

b) Gaudeix d’autonomia local, personalitat jurídica i plena capacitat d’actuació 

c) Són elements necessaris del municipi: el territori, la població i l’Administració 

d) A i B són certes 

2. Els òrgans necessaris de l’organització municipal per a municipis de més de 5.000 habitants 

són? 

a) L’alcalde/essa, els/les tinents d’alcalde/essa, i el Ple 

b) La Junta de govern Local, l’alcalde/essa i el Ple 

c) L’alcalde/essa, els/les tinents d’alcalde/essa, el Ple, la Junta de govern Local i la 

Comissió especial de comptes 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

3. Són òrgans complementaris de l’organització municipal: 

a) Les comissions d’estudi, informe o consulta 

b) Els òrgans de participació ciutadana 

c) La junta Local de Seguretat 

d) Totes les respostes són correctes 

4. Els actes que són dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o el 

territori són: 
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a) Nuls de ple dret 

b) Anul·lables 

c) Irregulars 

d) Eficaços 

 

5. Són anul·lables: 

a) Els actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels que  

s’adquireixin drets quan no es tingui els requisits necessaris per a la seva adquisició 

b) Els actes que incorrin en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic 

c) Els actes constitutius d’infracció penal 

d) Totes les respostes són correctes 

 

6. El procediment administratiu pot iniciar-se: 

a) D’ofici o per denúncia 

b) D’ofici o per acord de l’òrgan competent 

c) D’ofici o per ordre superior 

d) D’ofici o a sol·licitud de persona interessada 

 

7. La pràctica de proves dins el procediment administratiu s’enquadra en la fase de: 

a) Ordenació 

b) Iniciació  

c) Instrucció 

d) Terminació 

 

8. El silenci té efecte: 

a) Estimatori quan es resol un recurs administratiu 

b) Desestimatori quan es transfereix al sol·licitant o a tercers facultats relatives al     

domini públic 

c) Estimatori en els procediments de responsabilitat patrimonial 

d) Totes les respostes anteriors són incorrectes 

 

9. Les entitats locals tindran autonomia per a: 

a) Establir tributs exclusivament d’acord amb la Constitució i les lleis 

b) Exigir tributs exclusivament d’acord amb la Constitució i les lleis 

c) Establir i exigir tributs d’acord amb la Constitució i les lleis  

d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

 

10. Les ordenances fiscals contindran almenys: 

a) Els règims de declaració i ingrés 

b) La determinació del fet imposable 

c) Les dates de la seva aprovació i del començament de la seva aplicació 

d) Totes les respostes anteriors són correctes 

 

11. És un impost que els ajuntaments poden exigir: 

a) L’Impost sobre el patrimoni 

b) L’Impost sobre les Persones Físiques 

c) L’Impost sobre Béns Immobles 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta 
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12. L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà a: 

a) L’alcalde/essa 

b) El Ple de la Corporació 

c) El Tinent d’Alcalde/essa 

d) El President del govern de la Comunitat Autònoma 

13. La Constitució espanyola va ser ratificada mitjançant referèndum: 

a) El 31 d’octubre de 1978 

b) El 6 de desembre de 1978 

c) El 27 de desembre de 1978 

d) El 29 de desembre de 1978 

14. La Constitució espanyola s’estructura en: 

a) Un Preàmbul, 169 articles, distribuïts en un Títol Preliminar i deu Títols numerats, 4 

Disposicions Addicionals, 9 Disposicions Transitòries, 1 Disposició Derogatòria i 1 

Disposició Final 

b) Un Preàmbul, 149 articles, distribuïts en un Títol Preliminar i nou Títols numerats, 4 

Disposicions Addicionals, 9 Disposicions Transitòries, 1 Disposició Derogatòria i 1 

Disposició Final 

c) Un Preàmbul, 149 articles, distribuïts en un Títol Preliminar i deu Títols numerats, 9 

Disposicions Addicionals, 4 Disposicions Transitòries, 1 Disposició Derogatòria i 1 

Disposició Final 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta 

15. La Constitució espanyola dedica uns articles a l’Administració local en el títol: 

a)  Vuitè 

b) Setè 

c) Quart 

d)  Catorzè 

 

16. D’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, Catalunya estructura la seva 

organització territorial bàsica en: 

a)  Municipis i vegueries 

b) Municipis i comarques 

c) Municipis i províncies 

d)  Municipis i regions 

 

17. Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el Parlament de Catalunya: 

a)  Exerceix la potestat reglamentària, aprova els pressupostos de la Generalitat i 

controla i impulsa l’acció política i de govern 

b) Exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i 

impulsa l’acció política i de govern 

c) Exerceix la potestat legislativa, revisa els pressupostos de la Generalitat i controla i 

impulsa l’acció política i de govern 
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d)  Exerceix la potestat executiva i legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i 

controla i impulsa l’acció política i de govern 

 

18. D’acord amb la Constitució espanyola, el Tribunal Constitucional té competència per 

resoldre: 

a)  El recurs d’apel·lació contra sentència 

b) El recurs de cassació contenciós administratiu 

c) El recurs d’empara per violació dels drets i llibertats 

d)  El recurs de suplicació 

 

19. Els actes administratius que s’apartin del criteri segui en anteriors precedents: 

a)  Han de ser motivats 

b) Els actes administratius mai es poden apartar del criteri seguit en anteriors 

precedents 

c) són anul·lables 

d)  Han de ser confirmats pel superior jeràrquic 

 

20. Tota notificació ha de realitzar-se: 

a)  Dins el termini de 10 dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat 

b) Dins el termini de 15 dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat 

c) Abans del termini de 10 dies a comptar de la data en què l’acte hagi estat dictat 

d)  Sempre abans de la publicació de l’acte 

 

21. Quan les normes reguladores dels procediment no fixin un termini màxim per resoldre, 

aquest: 

a)  Serà de tres mesos i es comptarà en els procediments iniciats a sol·licitud de la 

persona interessada des de la data de l’acord d’iniciació 

b) Serà de sis mesos i es comptarà en tots els procediments des de la data de l’acord 

d’iniciació 

c) Serà de tres mesos i es comptarà en els procediments iniciats d’ofici des de la data 

de l’acord d’iniciació 

d)  Cap de les anteriors és correcta 

 

22. La competència per aprovar una ordenança fiscal és: 

a)  Del Ple per majoria absoluta i té caràcter indelegable 

b) De la Junta de Govern Local 

c) Del Ple per majoria simple i té caràcter indelegable 

d)  Del Ple per majoria simple i té caràcter delegable 

 

23. No estan subjectes a cap tribut: 

a)  Els béns demanials, doncs la resta de béns sí se subjecten 

b) Els béns demanials i els béns comunals, mentre conservin el seu caràcter 

c) Els béns demanials, els béns comunals i els béns patrimonials 

d)  Els béns de l’església 
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24. En el supòsit que per motius polítics no s’aprovin els pressupostos per a l’exercici posterior, 

quina de les següents solucions es produeix: 

a)  Automàticament el projecte pressupostari queda aprovat inicialment 

b) Automàticament s’ha de celebrar un Ple extraordinari per a l’aprovació dels 

pressupostos 

c) Es prorroguen els pressupostos de l’any anterior 

d)  Decideix la Conselleria d’Economia de la Generalitat 

 

25. Sobre la forma dels actes administratius: 

a)  Els actes administratius es produiran per escrit a través de mitjans electrònics, a no ser 

que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d’expressió i 

constància 

b) Els actes administratius mai es poden produir per escrit a través de mitjans electrònics 

c) Els actes administratius sempre es produiran per escrit 

d)  Els actes administratius no es comunicaran 

26. Els valors, les actituds i les competències que el capítol primer del Codi d’ètica de la Policia 

de Catalunya recull, s’agrupen en cinc àrees, que són: 

a)  La responsabilitat, la imparcialitat, el respecte, la integritat i l’exemplaritat 

b)  La funció pública, la professió, l’orientació a les persones, les relacions 

 institucionals i l’entorn 

c)  La voluntat de servei, la transparència, la proximitat, les bones pràctiques i l’equitat 

d)  La congruència, l’oportunitat, la proporcionalitat, el seny i la temprança 

27.El Codi d’ètica de la Policia de Catalunya, respecte al secret professional, el contempla 

com:  

a)  Un dret que tenen els agents de la Policia de Catalunya 

b)  Un dret i un deure dels agents de la Policia de Catalunya 

c)  El secret professional no està contemplat dintre de les obligacions de policia 

d)  Un deure que han de preservar els agents de la Policia de Catalunya 

28. Segons el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya, 

a)  El valor de la proximitat és un tret característic de la Policia de Catalunya 

b)  El valor de la proximitat ha de ser exercit amb precaució 

c)  La proximitat és una competència exclusiva de les policies locals 

d)  La proximitat al ciutadà ha de prevaldre sobre tots els altres valors 

29. Quan es detingui a un menor d’edat i no es trobi als que ostentin la pàtria potestat, guarda 

de fet o tutela sobre el mateix: 

a) Se li posarà en llibertat immediata 

b) Haurà de ser conduït a un establiment de reclusió de menors 

c) Es participarà el fet al Jutjat de Menors 

d) Es comunicarà el fet al Ministeri Fiscal 

30.En el supòsit que, una vegada sol·licitada la seva compareixença, no assistís 

injustificadament l’advocat per assistir al detingut: 
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a) Es prendrà sense més dilacions declaració al detingut 

b) Es procedirà a detenir al mencionat advocat per incompliment de les seves funcions 

c) Si ho consisteix el detingut, pot efectuar-se la declaració 

d) Es posat el detingut a disposició judicial immediatament 

31.Segons el nostre sistema legal, la detenció ha de durar  

a) 72 hores 

b) 24 hores 

c) El temps mínim indispensable 

d) El temps que trigui a declarar el detingut 

32.L’atestat, si no està ratificat en seu judicial té valor de  

a) Perícia 

b) Presumpció de veracitat 

c) Prova 

d) Denúncia 

33.Un Atestat de trànsit ha de ser considerat com 

a) Una denúncia, amb la qual es posa en coneixement de l’autoritat judicial un fet que 

pot ser constitutiu de delicte. 

b) Un informe en el qual es fa constar una col·lecció de dades i proves de l’accident 

(amb ell s’informa els tribunals del que ha succeït). 

c) Una col·lecció de dades i proves de l’accident, sense tenir en compte la 

investigació efectuada. 

d) Una denúncia, amb la qual es posa en coneixement de l’autoritat judicial un fet que 

pot ser constitutiu de delicte. En ell s’adjunten totes les diligències efectuades pels 

agents i la investigació realitzada. 

34. Serà castigat com a autor de robatori d’us de vehicle: 

a) El que, fent us de la força, sostregui o utilitzi , sense autorització, un vehicle a motor o 

ciclomotor aliè de valor superior a 400 euros sense ànim d’apropiar-se’l 

b) El que sostregui o utilitzi , sense autorització, un vehicle a motor o ciclomotor aliè de 

valor superior a 400 euros amb ànim d’apropiar-se’l 

c)   El que sostregui o utilitzi , sense autorització, un vehicle a motor o ciclomotor aliè de 

valor superior a 400 euros sense ànim d’apropiar-se’l si el retorna al lloc on el va 

sostreure abans de 48 hores 

d)  El que fent us de la força, sostregui o utilitzi , sense autorització, un vehicle a motor o 

ciclomotor aliè de valor superior a 400 euros sense ànim d’apropiar-se’l, si el retorna 

directa o indirectament abans de 48 hores 

35.La imposició d’una sanció derivada d’un procediment disciplinari incoat a un policia local, 

correspon: 

a) A l’alcalde en tots els casos de faltes molt greus, excepte en el cas de la separació 

del servei 

b) Per faltes molt greus sempre a l’alcalde, si la sanció és per falta greu o lleu 

correspon també a l’alcalde o a la persona en qui aquesta delegui 
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c) A l’alcalde en tots els casos excepte en els de separació del servei i suspensió per 

més de sis anys que corresponen al ple de l’ajuntament 

d) Per faltes molt greus, greus o lleus a l’alcalde o a la persona en qui aquest delegui 

36.Segons el règim disciplinari dels cossos de Policia Local de Catalunya, la insubordinació 

individual o col·lectiva envers les autoritats o els comandaments de qui es depèn, i la 

desobediència a les instruccions legítimes donades per aquests és: 

a) Una falta lleu 

b) Una falta greu 

c) Una falta molt greu 

d) Un delicte 

37. Segons el règim disciplinari de la Llei de policies locals de Catalunya 16/1991, és una 

falta molt greu: 

a)  La manca d'assistència sense causa justificada 

b)  La obstaculització de l'exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals 

c)  El consum de begudes alcohòliques durant el servei i el fet de negar-se a les 

 comprovacions tècniques pertinents 

d)  La reincidència en la comissió de faltes lleus 

38.Si un conductor no novell de turisme en un control preventiu dona una taxa de 0’60 mgr. 

d’alcohol en aire espirat: 

a)  El detindrem i denunciarem judicialment 

b)  El denunciarem administrativament 

c)  El deixarem marxar sense denunciar 

d)  El denunciarem judicialment 

39.El negar-se a la prova d’alcoholèmia es pot considerar...  

a)  Una infracció de la Llei de Seguretat Viària  

b)  Un delicte de resistència 

c)  Un delicte de desobediència 

d)  Cap de les respostes anteriors és correcta 

40.En un control preventiu, dels casos següents, quan correspon realitzar atestat per delicte 

contra la seguretat del trànsit? 

a) El conductor  presenta símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l’alcohol i 

obté la taxa de 0,60 amb l’etilòmetre. 

b) El conductor no presenta símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de 

l’alcohol i obté la taxa d’0.76 amb etilòmetre. 

c) El conductor presenta símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l’alcohol i 

obté la taxa de 0,30 amb l’etilòmetre. 

d) Les respostes correctes són a, b i c. 

41.Estan obligats a realitzar la prova d’alcoholèmia en un accident de trànsit?  

a) Tots els conductors implicats, inclòs conductors de bicicletes 

b) Tots els ocupants dels vehicles implicats 

c) Els testimonis que declarin haver-ho presenciat 
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d) Totes les respostes anteriors són correctes 

 

42. La edat mínima per obtenir el permís de la classe C , és de?  

a) 16 

b) 18 

c) 21 

d) 24 

 

43.El permís AM serveix per:  

a)  Dur ciclomotors i quadricicles lleugers i l’edat mínima per obtenir-lo és de 14 anys 

pels ciclomotors i 18 pels quadricicles 

b)  Dur ciclomotors i l’edat mínima per obtenir-lo és de 14 anys i 16 si vol dur passatgers 

c)  Dur ciclomotors i quadricicles i l’edat mínima per obtenir-lo és de 15 anys 

d) Dur ciclomotors i quadricicles lleugers i l’edat mínima per obtenir-lo és de 15 anys i 18 

pels quadricicles 

44. Indiqui l’opció correcta. Segons l’article  106 de la Llei de Seguretat viària, RDL 6/2015 de 30 

d’octubre ,es considera l’abandonament d’un vehicle a la via pública: 

a) Quan passi més d’1 mes des que el vehicle hagués estat  retirat al dipòsit de vehicles 

de l’Ajuntament i el titular no hagués al·legat 

b)  Quan li manquin les plaques de matrícula 

c)  Quan estigui estacionat en un mateix lloc més de 2 mesos i  presenti  desperfectes 

que no permetin el seu desplaçament pels seus propis mitjans (necessitant una grua) 

d)  Totes les respostes anteriors són correctes 

 

45.La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals fa referència al contingut de les funcions 

de policia judicial? 

a) No. Aquestes estan regulades en la Llei de cossos i forces de seguretat. 

b) La Llei remet a la normativa legal aplicable. 

c) Si, en els articles 11.e i 12. 

d) Si, en els articles 48, 49 i 50. 

 

46. Les categories d’Intendent i Intendent Major pertanyen a: 

a)  L’escala executiva i el grup A 

b)  L’escala superior i el grup B 

c)  L’escala intermitja i el grup B 

d)  L’escala superior i el grup A 

 

47.En l’escala intermèdia del cos de la Policia Local es troba la següent categoria. 

a)  Caporal 

b)  Inspector  

c)  Intendent Major  

d)  Sotsinspector 

 

48.Quina de les següents funcions és competència exclusiva de la Policia Local: 
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a)  Cooperar en la resolució de conflictes privats 

b)  Exercir de Policia Judicial 

c)  Vigilar els espais públics 

d)  Instruir atestats per accidents de circulació ocorreguts dins el casc urbà 

49.Segons la llei 16/1991 de les policies locals, aquestes poden actuar en funcions de policia 

judicial: 

a) Si, sempre. 

b) No, mai 

c) Si en els supòsits d’investigació d’accidents de trànsit i també quan l’autoritat judicial 

ho encomani 

d) Si, però només en els supòsits d’investigació d’accidents de trànsit. 

 

50.Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos: 

a) Els de les races doberman, pit-bull i rottweiller 

b) Els de les races bull-terrier, bull-dog, boxer i pastor Alemany 

c) Els gossos que han tingut algun episodi d’atac violent contra persones 

d) Les respostes a) i c) són correctes 

 

 

 

 

Preguntes de reserva (només seran valorades en cas que alguna de les preguntes anteriors 

siguin invalidades en via administrativa o judicial). 

 

51.En la detenció de menors: 

a) Mai s’ha de fer ús de la força per mínima que sigui 

b) Mai s’utilitzaran cotxes policials amb distintiu 

c) En cas de registre, serà preventiu i superficial 

d) Cap de les anteriors respostes són correctes 

52.Actualment la llei reguladora de la responsabilitat penal dels menors parla d’exigir 

responsabilitats a les persones majors de... 

a) 12 a 18 anys 

b) 12 a 16 anys 

c) 14 anys i menors de 18 

d) Cap de les respostes anteriors es correcta 

 

 

  

 

 

 

 

 


