Exp.: 2020/009393
Procés selectiu: caporal de la Policia Local (promoció interna)
Segon exercici: pràctic (cas pràctic del temari)
Data: 23/03/2021

DNI ......................................................

NO DONI LA VOLTA A AQUEST FULL MENTRE NO HO INDIQUI LA PERSONA
RESPONSABLE DEL TRIBUNAL. Estigui atent a les seves instruccions.

Aquest exercici és obligatori i eliminatori.

Cal resoldre per escrit, en el temps màxim de 60 minuts, el cas pràctic proposat pel
tribunal relacionat amb les matèries a què fa referència el temari de l'Annex I de les
bases.

Finalitzat l’exercici, el tribunal podrà disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici
i li podrà demanar els aclariments que consideri oportuns.

En aquest exercici es valorarà la qualitat de les respostes, la sistemàtica del mètode
de treball i la claredat expositiva, preparació i correcta aplicació dels coneixements
teòrics de l’aspirant a la resolució del cas plantejat.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts: per cada ítem contestat correctament
s’atorgarà una puntuació de fins a 0,5 punts.

Les persones aspirants que no assoleixin un mínim de 5 punts en aquest exercici
quedaran eliminades del procés selectiu.

Exp.: 2020/009393
Procés selectiu: caporal de la Policia Local (promoció interna)
Segon exercici: pràctic (cas pràctic del temari)
Data: 23/03/2021

Segons la Llei 10/1991, de 19 de juliol, de les policies locals es mencionen els
principis bàsics d’actuació. En concret pel que fa la relació amb la comunitat, els
policies locals han de:

......................................................................................................................................(1)

......................................................................................................................................(2)

......................................................................................................................................(3)

......................................................................................................................................(4)

Llei de Protecció Civil de Catalunya. El Pla de Protecció Civil de Catalunya ha de ser
aprovat per ................................................................................... (5) a proposta de
........................................ (6) i previ informe de .......................................................... (7).

D’acord amb l’article 62 del Reial decret 1428/2003 (en concordança amb el Reial
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, quin és l’ordre de preferència en fer marxa
enrere dels següents tipus de vehicles, quan no hi hagi senyalització específica:
camions, turismes que arrosseguen remolcs de fins a 750 Kg de MMA, vehicles
destinats a transport col·lectiu i vehicles de tracció animal. Ordeni l’ordre de
preferència d’aquests 4 tipus de vehicles:

1r. ............................................................................................................................ (8)

2n. ............................................................................................................................(9)

3r. ........................................................................................................................... (10)

4rt. ......................................................................................................................... (11)

Exp.: 2020/009393
Procés selectiu: caporal de la Policia Local (promoció interna)
Segon exercici: pràctic (cas pràctic del temari)
Data: 23/03/2021

Segons l’article 23 de la Llei 4/2015 (en concordança amb la Llei orgànica 9/1983, de
15 de juliol, les autoritats a les que es refereix aquesta llei podran acordar la
dissolució de reunions en llocs de trànsit públic i manifestacions en els supòsits
següents:

................................................................................................................................... (12)

................................................................................................................................... (13)

....................................................................................................................................(14)

....................................................................................................................................(15)

Segons el Codi Penal, l’assassinat serà castigat amb pena de presó permanent
revisable quan concorrin les següents circumstàncies:

....................................................................................................................................(16)

....................................................................................................................................(17)

....................................................................................................................................(18)

....................................................................................................................................(19)

Segons l’article 9.8 de la Llei 4/2003, els acords de la Junta Local de Seguretat s’han
de prendre per .......................................................................................................... (20).

