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1. L'article 104 de la Constitució Espanyola dóna prioritat:
a) A l'ordre.
b) A la protecció dels drets i llibertats dels ciutadans.
c) A garantir la vigència del codi penal davant d’altres normes reguladores d’infraccions
penals.
d) A l'aplicació de les lleis.
2. Quin format legal té el Codi Europeu d’Ètica de la policia de 2001?
a)
b)
c)
d)

Instrucció.
Recomanació.
Directiva.
Llei.

3. Les sentències del Tribunal Europeu dels Drets Humans:
a)
b)
c)
d)

No són d’aplicació directa a l’Estat espanyol.
Només poden fer referència a litigis entre estats membres de la Unió europea.
Són d’aplicació directa a l’Estat espanyol.
No tenen efectes directes als estats membres ni estableixen jurisprudència.

4. La recent modificació de l’ordenança municipal de circulació de Roses estableix
que l’edat mínima dels conductors dels vehicles de mobilitat personal sigui de:
a)
b)
c)
d)

14 anys.
15 anys.
16 anys.
No estableix edat mínima al no considerar-se vehicles a motor.

5. Quina d’aquestes no és una ordenança del municipi de Roses?
a) Ordenança reguladora d’usos, aprofitament i activitats al domini públic marítim
terrestre de Roses.
b) Ordenança reguladora de la retirada de vehicles considerats residus sòlids de la
via pública del municipi de Roses.
c) Ordenança del soroll i les vibracions de Roses.
d) Ordenança reguladora de la senyalització informativa privada a la via pública de
Roses.
6. Segons el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya, els valors, les actituds i les
competències s’agrupen en cinc àrees. Quina d’aquesta no forma part d’aquestes
cinc àrees?
a) La funció pública.
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b) L’orientació a les persones.
c) L’entorn.
d) L’adhesió directa als tractats internacionals per part de la policia de Catalunya.
(Cos de Mossos d’Esquadra i Policies Locals).
7. Segons l’Ordenança municipal de circulació de Roses, en quins casos la Policia
Local podrà procedir, si l’obligat no ho fes, a la retirada del vehicle de la via i al seu
dipòsit en el lloc que es designi:
a) Sempre que constitueixi perill, causi lleus pertorbacions a la circulació de vehicles
o vianants o deteriori algun servei o patrimoni públic.
b) En qualsevol accident.
c) Quan, immobilitzat un vehicle, no cessin les causes que van motivar la
immobilització.
d) Les respostes a i c són correctes.
8. La Declaració Universal dels Drets Humans:
a) Fou adoptada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, el 10
de desembre de 1948.
b) Fou adoptada i proclamada pel Consell d’Europa en la seva Assemblea General, el
13 de març de 1945.
c) Fou adoptada i proclamada per la Unió Europea i ratificada en el Tractat de Lisboa
de 1982.
d) Fou adoptada i proclamada per l'Organització Internacional dels Drets Humans,
amb seu a la Haia, el 15 de juny de 1969. Actualment l’Organització Internacional
dels Drets Humans forma part del Conveni Internacional dels Drets Civils i Polítics.
9. Segons l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana al
municipi de Roses, el fet de consumir begudes alcohòliques en els espais públics
alterant la convivència ciutadana:
a)
b)
c)
d)

És una falta lleu.
És una falta greu.
És una falta molta greu.
Actualment, aquesta conducta no està recollida en l’Ordenança de mesures per
fomentar i garantir la convivència ciutadana, però es preveu la seva incorporació
en la propera modificació.

10. Segons l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana
al municipi de Roses:
a) Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa fins a 2.000 €, les greus
amb una multa fins a 1.000 €, i les lleus amb multa fins a 500 €.
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b) Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa fins a 6.000 €, les greus
amb una multa fins a 3.000 €, i les lleus amb multa fins a 1000 €.
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa fins a 5.000 €, les greus
amb una multa fins a 2.500 €, i les lleus amb multa fins a 1.500 €.
d) Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa fins a 3.000 €, les greus
amb una multa fins a 1.500 €, i les lleus amb multa fins a 750 €.
11. Els automòbils dissenyats i construïts per al transport de no més de 16
passatgers, a més del conductor i la longitud màxima no excedeixi de 8 metres,
requereix per a la seva conducció el permís de conduir de la classe:
a)
b)
c)
d)

D-1.
C.
B-1.
C-1.

12. D’acord amb l’article 4 de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat
ciutadana, quin d’aquests no és un principi rector de l’acció dels poders públics en
relació amb la seguretat ciutadana?
a)
b)
c)
d)

Oportunitat.
Proporcionalitat.
Congruència.
Tots són principis rectors.

13. Els drets fonamentals regulats a la Constitució Espanyola es regulen en el:
a)
b)
c)
d)

Títol I, secció primera, capítol II.
Títol I, secció segona, capítol II.
Títol I, secció primera, capítol I.
Títol II, secció primera, capítol I.

14. Són funcions de la Policia Local, d’acord amb l’article 53 de la Llei orgànica
2/1986 de forces i cossos de seguretat de l’Estat:
a) Participar en les funcions de Policia Judicial, en la forma establerta en l’article 34.5
d’aquesta llei.
b) La prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública,
participant, en la forma prevista en les Lleis, en l’execució dels plans de Protecció
Civil.
c) Efectuar diligències de prevenció i quantes actuacions tendeixin a evitar la
comissió d’actes delictius en el marc de col·laboració establert en les Juntes
Locals de Seguretat.
d) Totes són correctes.
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15. Segons la Llei 16/91 de les policies locals, a qui correspon determinar les
circumstàncies i els serveis en què no s’han de dur armes de foc?
a)
b)
c)
d)

A l’alcalde, en forma motivada.
A l’alcalde el qual podrà delegar la competència al regidor de seguretat ciutadana.
Al cap de la Policia Local.
Al conseller d’Interior.

16. D’acord amb el Decret 179/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del
procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de Policia Local de Catalunya,
són òrgans competents per a la imposició de sancions:
a) El Ple de l’Ajuntament per imposar la sanció molt greu de separació del servei.
b) L’alcalde/ssa o persona en qui delegui la imposició de les sancions per faltes molt
greus, greus i lleus.
c) L’alcalde, exclusivament.
d) Les respostes A i B són correctes.
17. És una falta greu, d’acord amb la Llei 16/1991 de les policies locals:
a) La reincidència en la comissió de faltes greus.
b) L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats.
c) El retard, la negligència i el descuit en el compliment de les funcions o de les
ordres rebudes.
d) Cap resposta és correcta.
18. A quin article estan establertes les funcions de la Policia Local a la Llei 16/1991,
de 10 de juliol, de les policies locals?
a)
b)
c)
d)

Article 11.
Article 53.
Article 12.
Article 6.

19. El delicte recollit a l’article 383 del Codi Penal Espanyol, per negar-se a sotmetre’s
a les proves de detecció alcohòlica, té una pena:
a) De 6 mesos a 1 any de presó i privació del dret a conduir vehicles a motor i
ciclomotors per temps superior a 1 any i fins a 4 anys.
b) De 6 mesos a 1 any de presó o privació del dret a conduir vehicles a motor i
ciclomotors per temps superior a 1 any i fins a 6 anys.
c) De 3 mesos a 6 mesos de presó i privació del dret a conduir vehicles a motor i
ciclomotors per temps superior a 1 any i fins a 4 anys.
d) El fet de negar-se a sotmetre’s a les proves de detecció alcohòlica és un delicte
lleu i conseqüentment no porta associada pena de presó.
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20. La instrucció dels procediments pels fets delictius presumptament comesos per
menors correspon al:
a)
b)
c)
d)

Jutjat de Menors.
Ministeri Fiscal.
Jutjat Penal.
Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia.

21. D’acord amb la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la
responsabilitat penal dels menors, els fets delictius comesos per menors prescriuen:
a) Al cap de cinc anys, quan es tracti d'un delicte greu sancionat en el Codi Penal
amb pena superior a deu anys.
b) A l’any, quan es tracti d’un delicte menys greu.
c) Al cap de tres anys, quan es tracti de qualsevol altre delicte greu.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
22. D’acord amb l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència
ciutadana al municipi, l’article 25.1 estableix que “Regar les plantes col·locades a
l’exterior dels edificis produint abocaments als veïns”:
a)
b)
c)
d)

És una infracció lleu amb una sanció de 400 euros.
És una infracció greu amb una sanció de 400 euros.
És una infracció lleu amb una sanció de 100 euros.
És una infracció lleu amb una sanció de 300 euros.

23. Segons l’Ordenança municipal de tinença d’animals, quina d’aquestes no és una
infracció greu?
a)
b)
c)
d)

No disposar de cartilla sanitària.
No censar els gossos.
Permetre l’entrada d’animals als locals on és prohibit expressament.
Les respostes B i C són correctes.

24. Realitzar la venda ambulant sense autorització municipal en tot el municipi, fora
de l’àmbit del mercat municipal de no sedentaris:
a) És una infracció greu amb un import de 1500 euros, recollida a l’ordenança de
mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana.
b) És una infracció greu amb un import de 750 euros, recollida a l’ordenança de
mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana.
c) És una infracció molt greu del Reglament del mercat municipal de no sedentaris.
d) És una infracció molt greu amb un import de 1500 euros, recollida a l’ordenança
de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana.
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25. D’acord amb el Codi Penal, la conducta consistent en “el particular que, sin

habitar en ella, entraré en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la
voluntat de su morador”:
a) Es tracta d’un delicte d’usurpació, recollit a l’article 202 de l’esmentada norma.
b) Es tracta d’un delicte de violació de domicili de l’article 245 de l’esmentada
norma.
c) Es tracta d’un delicte lleu de violació de domicili.
d) Cap de les respostes anteriors és correcte.
PREGUNTES RESERVA
26. En quin article de l’Estatut d’Autonomia s’estableix que correspon a la Generalitat,
en matèria de seguretat pública, entre altres, la planificació i la regulació del sistema
de seguretat pública de Catalunya i l’ordenació de les policies locals:
a)
b)
c)
d)

Article 104.
Article 126.
Article 146.
Cap de les respostes anteriors és correcte.

27. Segons la Llei 4/2003, de 7 d’abril, el Sistema de Seguretat Pública de Catalunya
està integrat per:
a)
b)
c)
d)

Les autoritats de seguretat.
Els cossos policials i altres serveis, públics o privats, de seguretat.
Els òrgans de coordinació i participació en matèria de seguretat.
Totes són correctes.
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Motius d’exclusió
a) DISPOSAR D’ALGUN APARELL ELECTRÒNIC FORA DE LA BOSSA
(INCLOSOS RELLOTGES TIPUS SMARTWATCH QUE PERMETIN LA
COMUNICACIÓ O ÚS D’APLICACIONS)
b) SORTIR DE L’AULA O DE L’ESPAI DE REALITZACIÓ DE LES PROVES SENSE
AUTORITZACIÓ.
c) PARLAR AMB ALGÚ QUE NO SIGUI DE L’ORGANITZACIÓ. Si algú de vostès té
algun dubte, haurà d’aixecar la mà i les persones de l’organització ens
aproparem a resoldre’l.
d) COPIAR O DEIXAR COPIAR. Mirar el full de respostes d’una altra persona
aspirant o ensenyar els propis perquè els puguin mirar seran motius d’exclusió
per les dues persones que participin en el fet.
e) COMENÇAR A RESPONDRE PREGUNTES ABANS DE LA INDICACIÓ O
CONTINUAR RESPONENT PREGUNTES UN COP S’ACABI EL TEMPS.
f)

MANIPULAR LA BOSSA ON ESTAN LES SEVES PERTINENCES.

IMPORTANT! S’informa a les persones aspirants que contravinguin una o diverses de
les anteriors normes, que se’ls marcarà el seu examen i es posarà el fet en
coneixement del Tribunal de Selecció per tal de procedir a la seva exclusió del procés.
Realització de l’exercici
Les respostes hauran de ser marcades en el «Full de Respostes».
Vagi amb compte a l’hora de marcar les caselles, ja que l’única forma correcta de ferho és la que es dibuixa al full de respostes.
Marqui les respostes en llapis o bolígraf i comprovi sempre que la marca que
assenyala en el «Full de Respostes» correspon al número de pregunta del qüestionari.
Al «Full de respostes» no ha d’anotar cap altra marca o senyal diferent de les
necessàries per contestar l’exercici.
En cas d’equivocar-se, esborri perfectament la marca del “Full de Respostes”.
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El primer exercici (Prova teòrica) és obligatori i eliminatori.

Té una qualificació màxima de 20 punts. Cada subprova (cultura general i
coneixements professionals) es puntua entre 0 i 10 punts i cal obtenir un mínim de 5
punts en cada subprova per superar l’exercici.

La subprova de coneixements professionals consisteix en contestar per escrit, en 45
minuts, un qüestionari amb un màxim de 25 preguntes tipus test relacionades amb els
temes que figuren a l'Annex I de les bases.

Es preveuen 2 preguntes addicionals de reserva que només seran valorades en el cas
que s'anul·li alguna de les 25 anteriors.

Aquesta subprova es puntua entre 0 i 10 punts i cal obtenir un mínim de 5 punts per
superar l’exercici.

Els aspirants que no obtinguin un mínim de 5 punts en cada subprova seran eliminats
del procés selectiu.

Cada pregunta té diverses opcions de resposta, de les quals només una d’elles és
correcta. Cada resposta encertada es valora a raó de 0,40 punts, les errònies resten
0,10 punts i les no contestades no resten.

