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1. Segons el Document únic de Protecció Civil Municipal de Roses:

a) Aquest Pla de protecció civil ha estat realitzat arran d'un conveni entre
l'Ajuntament de Roses, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Diputació de
Girona.
b) El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el
marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i
controlar els riscos sobre les persones i els béns.
c) D’acord amb la Llei 6/95 de protecció civil de Catalunya, l’ajuntament resta
obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest
document n’és la base.
d) El Document Únic de Protecció Civil Municipal s’ha realitzat basant-se en el
Decret 16/2020, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per
a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal.

2. 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, com
també la creació i l’organització de la Policia de la Generalitat – Mossos
d’Esquadra i la coordinació de l’actuació de les policies locals.

a) A l’article 164.
b) A l’article 104.
c) A l’article 124.
d) Cap de les respostes és correcte.
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3. El Codi d'ètica de la Policia de Catalunya:

a) Va ser aprovat pel Parlament de Catalunya.
b) És una norma adreçada als cossos policials de Catalunya que identifica els
mínims principis ètics, valors i competències perquè serveixin de pauta en
l'actuació policial.
c) El document l'ha elaborat el Comitè d'ètica de la Policia de Catalunya amb la
participació dels agents i amb l'experiència de codis d'ètica similars publicats
a Europa i a la resta del món.
d) El Codi dóna a cada agent de policia, als responsables i als comandaments
dels cossos policials la possibilitat i la responsabilitat d'avaluar les seves
decisions i comportaments a partir de quatre principis comuns per a tothom
que es concreten en: garantir els drets i les llibertats, actuar amb integritat,
actuar amb neutralitat i actuar amb obediència al Codi d’ètica de Catalunya.

4. Si no es pot identificar una persona per cap mitjà possible, quin és el termini
màxim que es disposa en temps des del moment en què s’atura a la persona per
identificar-la segons la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de
seguretat ciutadana?

a) 3 hores.
b) 4 hores.
c) 5 hores.
d) 6 hores.
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5. Segons l’article 29 de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la
convivència ciutadana al municipi de Roses:

a) Els agents de l’autoritat podran intervenir i capturar cautelarment els
instruments, estris, efectes o productes utilitzats per cometre la infracció, així
com els diners, els fruits o els productes obtinguts indirectament, que s’han de
mantenir en els dipòsits establerts a l’efecte o sota la custòdia de les forces i
cossos de seguretat mentre es tramita el procediment sancionador o fins que,
si s’escau, se’n resolgui la devolució o se’n decreti el comís.
b) Si la confiscació és de béns fungibles i el cost del dipòsit no supera el valor
venal, cal destruir-los o donar-los una destinació adequada, d’acord amb el
procediment que s’estableixi reglamentàriament.
c) Les despeses ocasionades pel comís i el cost del dipòsit seran a càrrec del
causant de les circumstàncies que l’han determinat.
d) Una vegada dictada resolució ferma i transcorreguts dos mesos sense que el
titular hagi recuperat l’objecte es procedirà a la seva destrucció o els lliurarà
onerosament a entitats sense afany de lucre amb finalitats socials.

6. Segons l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana
al municipi de Roses, comprar o adquirir en l’espai públic qualsevol producte
procedent de la venda ambulant no autoritzada és:

a) Una falta lleu que comporta 300 euros de sanció.
b) Una falta lleu que comporta 600 euros de sanció.
c) Una falta greu que comporta 750 euros de sanció.
d) Aquesta conducta, actualment, no està recollida a l’Ordenança de mesures per
fomentar i garantir la convivència ciutadana al municipi de Roses, tot i que es
preveu la seva incorporació.
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7. Segons la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social:

a) Estança és la permanència en territori espanyol per un període de temps no
superior a 90 dies, sense perjudici del que disposa l’article 33 per a l’admissió
a efectes d’estudi, intercanvi d’alumnes, pràctiques laborals o serveis de
voluntariat.
b) La residència temporal és la situació que autoritza la permanència a Espanya
per un període superior a 90 dies i inferior a cinc anys.
c) La residència de llarga durada és la situació que autoritza a residir i treballar a
Espanya per un període superior a cinc anys i inferior a quinze, en les mateixes
condicions que els espanyols.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.

8. Els Jutjats de Primera Instància i Instrucció:

a) Són òrgans unipersonals que exerceixen funcions jurisdiccionals en l'ordre
civil, penal i contenciós-administratiu dins del territori de la seva competència
anomenat partit judicial.
b) Les respostes c i d són correctes.
c) En l'ordre civil, les seves resolucions són susceptibles de recurs de reposició
davant de l'Audiència Provincial de la província on estan ubicats.
d) En l'ordre penal tenen encomanat l'enjudiciament dels judicis sobre delictes
lleus, així com la instrucció dels delictes, que seran enjudiciats pels jutjats
penals o, si escau, per les audiències provincials.
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9. Segons el Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'armament de les policies locals, quines d’aquestes afirmacions no és certa:
a) És d'aplicació a tots els cossos de policia dels municipis de Catalunya,
denominats genèricament "policies locals".
b) Estableix que a efectes estadístics les corporacions locals trametran al
Departament de Governació el nombre i les característiques de les armes de
foc de què disposin.
c) Estableix que en cas de pèrdua o sostracció de la guia de pertinença caldrà
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.
d) La retirada temporal d'una arma de foc per un període inferior a quinze dies no
comporta la retirada de la guia de pertinença, però anirà acompanyat del
lliurament, al seu titular, d'un rebut justificatiu de l'entrega que serà retornat en
recollir l'arma.
10. El Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària no estableix
que:
a) Al titular d’un permís o llicència de conducció que, després de perdre la seva
assignació total de punts, hagi obtingut novament el permís o la llicència de
conducció, se li assigna un crèdit inicial de vuit punts.
b) Transcorreguts dos anys sense haver estat sancionat en ferm en via
administrativa per la comissió d’infraccions que comportin la pèrdua de punts,
el titular d’un permís o llicència de conducció afectat per la pèrdua parcial de
punts recupera la totalitat del crèdit inicial de dotze punts. No obstant això, en
cas que la pèrdua d’algun dels punts es degués a la comissió d’infraccions
molt greus, el termini per recuperar la totalitat del crèdit és de tres anys.
c) La pèrdua de punts únicament es produeix quan el fet del qual es deriva la
detracció de punts es produeixi en ocasió de la conducció d’un vehicle per al
qual s’exigeixi permís o llicència de conducció.
d) Els qui mantinguin la totalitat dels punts per no haver estat sancionats en ferm
en via administrativa per la comissió d’infraccions, rebran com a bonificació
tres punts durant els tres primers anys, podent arribar a acumular fins a un
màxim de quinze punts en lloc dels dotze inicials.
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11. Segons la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat
ciutadana, quina d’aquestes afirmacions és incorrecta:
a) Per entrar en edificis ocupats per organismes oficials o entitats públiques no
cal el consentiment de l’autoritat o funcionari que els tingui a càrrec.

b) Quan una acció o omissió s’hagi de prendre en consideració com a criteri de
graduació de la sanció o com a circumstància que determini la qualificació de
la infracció, no es pot sancionar com una infracció independent.
c) Les diligències d’identificació, registre i comprovació practicades pels agents
de les forces i cossos de seguretat en ocasió d’actuacions efectuades de
conformitat amb el que disposa aquesta secció estan subjectes a les
mateixes formalitats que la detenció.
d) Constitueix una finalitat d’aquesta llei la garantia de les condicions de
normalitat en la prestació dels serveis bàsics per a la comunitat.

12. Segons el Codi Penal:

a) La proposició existeix quan dues o més persones es concerten per executar
un delicte i resolen executar-lo.
b) La conspiració existeix quan el qui ha resolt cometre un delicte invita una altra
o unes altres persones a executar-lo
c) L’apologia només és delictiva com a forma de provocació i si per la seva
naturalesa i circumstàncies constitueix una incitació directa a cometre un
delicte.
d) La provocació s’ha de castigar exclusivament en els delictes consumats.
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13. L’Ordenança de circulació de Roses estableix que:

a) El concepte de via urbana utilitzat en aquesta ordenança comprèn tant els
elements de vialitat en sentit estricte, les places i altres espais públics de
titularitat municipal aptes per a la circulació i els elements de vialitat i terrenys
de titularitat privada que estan destinats amb caràcter general a la circulació
de vehicles.
b) L’objecte d’aquesta ordenança és desplegar la competència municipal en
matèria d’ordenació del trànsit de persones i de vehicles en les vies urbanes i
interurbanes de Roses en el marc de les normes autonòmiques, estatals i les
directrius europees d’aplicació.
c) Els senyals preceptius col·locats a l’entrada del terme municipal regeixen en
tot el seu àmbit territorial, sense excepció.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

14. De l’article 44 de l’Ordenança de circulació de Roses se’n desprèn que circular un
vehicle per un carril sense autorització per fer-ho és:

a) Una infracció greu.
b) Una infracció molt greu.
c) Una infracció lleu.
d) Aquesta conducta no està recollida a l’ordenança de circulació de Roses i molt
menys a l’article 44.
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15. L’Ordenança de circulació de Roses estableix que:

a) En cap cas la Policia Local podrà retirar els vehicles de la via pública que no
estiguin en situació d’infracció.
b) Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes podran estacionar als llocs
senyalitzats amb aquest efecte. En el supòsit que no n’hi hagi a les rodalies, o
que estiguin ocupats, podran estacionar a les voreres de més de 3,4 metres
d’amplada, en una única fila, a una distància mínima d’un metre entre elles i
separades mig metre de la vorada i en vertical a aquesta.
c) Llevat d’autorització especial, les operacions de càrrega i descàrrega de
mercaderies, materials o coses no estan autoritzades des de les 10 del vespre
fins a les 8 del matí cada dia.
d) Les respostes b i c són correctes.

16. D’acord amb l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència
ciutadana al municipi de Roses, resta prohibida la realització d’espectacles,
malabarismes, acrobàcies, figures humanes i altres anàlegs, acompanyats o no de
música, a la via pública, independentment si es fa de manera estàtica o ambulant,
llevat de:

a) Haver presentat la corresponent declaració responsable.
b) Haver presentat la corresponent comunicació prèvia.
c) Disposar d’autorització municipal.
d) En cap cas es pot dur a terme aquesta activitat.
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17. D’acord amb l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència
ciutadana al municipi de Roses, l’incompliment del requeriment dels agents de
l’autoritat de cessar en l’oferiment de serveis sexuals retribuïts a les zones de
trànsit públic constitueix una infracció:
a) Lleu.
b) Greu.
c) Molt greu, en tot cas.
d) Molt greu, si l’incompliment es realitza a menys de 600 metres d’un centre
educatiu.
18. Segons la Llei orgànica 16/1991, són faltes molts greus:
a)

L'incompliment del deure de reserva professional pel que fa als assumptes
coneguts per raó de l'exercici de les funcions.

b) Els actes i les conductes que atempten contra el decor i la dignitat dels
funcionaris, contra la imatge del cos i contra el prestigi i la consideració deguts
a la corporació.
c) L'incompliment per negligència greu dels deures derivats de la pròpia funció.
d) Cap resposta és correcte.
19. D’acord amb l’article 17.2 de l’Ordenança reguladora d’usos, aprofitament i
activitats al domini públic maritimoterrestre de Roses, l’horari de funcionament de
les instal·lacions de temporada en l’àmbit de la sorra serà l’establert als títols
habilitants respectius o en el Pla d’usos, però per defecte serà de:
a) De les 09.00 hores fins a les 21.00 hores.
b) De les 08.00 hores fins a les 21.00 hores.
c) De les 08.00 hores fins a les 22.00 hores.
d) De les 09.00 hores fins a les 23.00 hores.
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20. Segons la DGT, els vehicles de mobilitat personal:

a) Són vehicles de més de dues rodes propulsats per motors elèctrics o de
combustió que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima entre 6 i 25
km/h.
b) Són vehicles de més de dues rodes propulsats exclusivament per motors
elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima entre 6 i 25
km/h.
c) Tenen prohibida la circulació en vies interurbanes.
d) Les respostes b i c són correctes.
21. D’acord amb el Codi Penal, la conducta consistent en «El particular que, sin

habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la
voluntad de su morador»:
a) Es tracta d’un delicte de violació de domicili recollit a l’article 202 de
l’esmentada norma.
b) Es tracta d’un delicte d’usurpació recollit a l’article 245 de l’esmentada norma.
c) Es tracta d’un delicte d’apropiació indeguda recollit a l’article 252 de
l’esmentada norma.
d) Es tracta d’un delicte contra el patrimoni recollit als articles 245 i següents de
l’esmentada norma.
22. Les infraccions de trànsit greus prescriuen als:
a) 9 mesos.
b) 12 mesos.
c) 6 mesos.
d) 3 mesos.

Exp.: 2020/009393
Procés selectiu: caporal de la Policia Local (promoció interna)
Primer exercici: teòric (prova tipus test del temari)
Data: 22/03/2021

23. La taxa d'alcoholèmia de les persones conductores novelles administrativament
és sancionable si superen els:
a) 0.16 mg/l d'aire expirat.
b) 0.15 mg/l d'aire expirat.
c) 0.25 mg/l d'aire expirat.
d) 0.26 mg/l d'aire expirat.
24. Quin tipus de vehicle habilita a conduir el permís C1+E:

a) Vehicles de més de 3500 kg. i remolc de més de 750 kg. La MMA del conjunt
no pot superar els 12.000 kg.
b) Vehicles de més de 3500 i remolc de menys de 750 kg.
c) Cap resposta és correcta.
d) Vehicles de més de 9 seients inclòs el del conductor i remolc de més de 750
kg.

25. Quina norma s’aplicarà amb caràcter supletori en el procediment sancionador de
trànsit i seguretat viària?

a) El Codi Penal.
b) La Llei de procediment administratiu.
c) La Llei d’enjudiciament criminal.
d) Les ordenances municipals.
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Preguntes reserva

26. El Codi de conducta per funcionaris encarregats de fer complir la llei, és un text
aprovat l’any 1979:

a) Pel Consell d'Europa.
b) Per la Unió Europea.
c) Per l'Organització de les Nacions Unides.
d) Cap de les anteriors respostes és correcta.

27. Els agents de policia poden incórrer en responsabilitat:

a) Exclusivament poden incórrer en responsabilitat penal, en ser agents de
l’autoritat.
b) Responsabilitat penal i a vegades també civil.
c) Responsabilitat penal, civil i disciplinària.
d) Responsabilitat disciplinaria i penal.

Exp.: 2020/009393
Procés selectiu: caporal de la Policia Local (promoció interna)
Primer exercici: teòric (prova tipus test del temari)
Data: 22/03/2021

Aquest exercici és obligatori i eliminatori.

Els aspirants heu de resoldre per escrit, en el temps màxim de 45 minuts, 25
preguntes tipus test relacionades amb les matèries a què fa referència el temari de
l'Annex I de les bases. Les preguntes contestades correctament es puntuaran amb
0,40 punts i les contestades erròniament restaran 0,10 punts cada una. Les preguntes
sense resposta no seran tingudes en compte.

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

En cas que s'acordés l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu
plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una
s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la pregunta reserva.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. Els aspirants que no assoliu com a
mínim 5 punts en aquest exercici quedeu eliminats del procés selectiu.

