Exp.: 2018/002937
Procés selectiu: 1 caporal de la Policia Local (promoció interna)
Segon exercici: prova pràctica
Data: 20 de novembre de 2019

Pregunta 1. Completa els buits d’aquest text.

Els conductors de vehicles en general, no poden circular amb una taxa d’alcohol en sang
superior a (1)......………....... grams per litre, o d’alcohol en aire expirat superior a
(2).........……......... mil·ligrams per litre. No poden circular amb una taxa d’alcohol superior a
(3)..........…............ grams per litre en sang o (4)....….....…….... mil·ligrams per litre d’aire expirat
els conductors dels vehicles destinats al transport de mercaderies amb massa màxima
autoritzada inferior a 3.500 kg.

És delicte contra la seguretat viària conduir sota l’efecte de l’alcohol, i en tot cas, quan es superi
la taxa de (5)....…...….….……....... grams per litre de sang o (6)……........…..….......... mil·ligrams
per litre d’aire expirat.

D’acord amb el Codi Penal, el qui condueixi un vehicle de motor o un ciclomotor a velocitat
superior

en

(7)………...…….....…..quilòmetres

per

hora

en

una

via

urbana

o

en

(8)…..……….……..... quilòmetres per hora en una via interurbana a la permesa per reglament ha
de ser castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o amb la de multa de sis a dotze mesos
o amb la de treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies, i, en qualsevol cas,
amb la de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per un temps superior a
(9)………...…... anys i fins a (10)…....….……….…... anys.

Respostes correctes:
(1): 0,5 g.

(4): 0,25 mg.

(2): 0,25 mg.

(5): 1,2 g.

(3): 0,5 g.

(6): 0,60 mg.

Exp.: 2018/002937
Procés selectiu: 1 caporal de la Policia Local (promoció interna)
Segon exercici: prova pràctica
Data: 20 de novembre de 2019

(7): 60 km/h.

(9): 1 any.

(8): 80 km/h.

(10): 4 anys.

Pregunta 2. Completa els buits d’aquest text.

D’acord amb el Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament general de
conductors, “el titular de la autorización para conducir cuya pérdida de vigencia haya sido

declarada por haber perdido la totalidad de los puntos que tuviera asignados, podrá obtener
nuevamente un permiso o licencia de conducción de la misma clase de la que era titular y con la
misma antigüedad, previa realización y superación con aprovechamiento de un curso de
sensibilización y reeducación vial de recuperación del permiso o la licencia de conducción, y
posterior superación de la prueba de control de conocimientos.
El titular de la autorización no podrá obtener un nuevo permiso o una nueva licencia de
conducción hasta que hayan transcurrido (11)…..………….…………..………..……...mesos/anys
desde la fecha en que le fue notificado el acuerdo de declaración de la pérdida de vigencia, salvo
los

conductores

profesionales

para

los

que

este

(12)…………………...………………….…….………….………...mesos/anys.

Respostes correctes:
(11): 6 mesos.
(12): 3 mesos.

plazo

será

de
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Pregunta 3. Completa els buits d’aquest text.

D’acord amb l’Ordenança municipal de circulació de Roses, un vehicle abandonat és aquell
vehicle del qual es presumeix racionalment l’abandonament en els casos següents: Quan
transcorrin més de (13)……...……………….………..……...….……….dies/mesos

des que el

vehicle fos immobilitzat o retirat de la via pública i dipositat i el seu titular no hagués formulat
al·legacions.

Quan

romangui

estacionat

per

un

període

superior

a

(14)

……………..…………..……....….…...….….…..dies/mesos en el mateix lloc i presenti desperfectes
que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de
matriculació.

Respostes correctes:
(13): 2 mesos.
(14): 1 mes.

Pregunta 4.

4.1. D’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, indica les tres faltes lleus
que manquen en següent relació de l’article 50:

-

La incorrecció envers els superiors, els companys, els subordinats o els ciutadans.

-

El retard, la negligència i el descuit en el compliment de les funcions o de les ordres rebudes.
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-

La descurança en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si no
produeix perjudicis greus.

-

La sol·licitud o la consecució de permuta de destinació o de canvi de serveis amb afany de
lucre o amb falsedat de les condicions per a tramitar-la.

-

El fet de prescindir del conducte reglamentari en formular qualsevol sol·licitud o reclamació,
excepte en cas d'urgència o d'impossibilitat física.

-

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

-

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

-

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

4.2. Indica en quina falta incorre un comandament que toleri actes o conductes constitutius de
falta disciplinària (18).
………………………………………………………………………………………………………….…..…...

4.3. Respon: Els policies locals que encobreixin les faltes lleus consumades incorren en (19).
………………………………………………………………………………………………………….…...…..

Respostes correctes:
(15): La descurança en la presentació personal.
(16): L'incompliment de la jornada de treball sense causa justificada.
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(17): Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada.
(18): En la mateixa.
(19): Res, perquè s’està demanant l’encobriment de faltes lleus.

Pregunta 5.

D’acord amb l’article 89 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, les denúncies
s’han de notificar en l’acte a la persona denunciada. En el cas que la denúncia es formuli en
circumstàncies on la detenció pugui originar un risc per a la circulació, i per tant, no es pugui
notificar a l’acte.

Indica quina acció ha de realitzar l’agent que interposi la denúncia a l’hora de complimentar-la?
(20)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……….…..…………………………………..……………………………..…………...

Respostes correctes:
(20): L’agent haurà d’indicar els motius concrets que impedeixen la notificació.

Pregunta 6.

Com a responsable de servei i d’acord amb la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció
de la seguretat ciutadana, a les persones desplaçades a dependències policials a efectes
d’identificació, un cop finalitzada aquesta, li lliuraràs algun document? En cas afirmatiu, indica
quina informació ha de contenir? (21)
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……...…….………..……….……..……….……....…………...……...……...…………………………..…
………………………..……….…..……….….…….…..…...……………...………...….…………....…….
…..……………..……....……..……....……….…....…..….…....……….…..……….…..…….…..

Respostes correctes:
(21): A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, se les
deberá expedir a su salida un volante acreditativo (1) del tiempo de permanencia en ellas (2), la
causa (3) y la identidad de los agentes actuantes (4).

Es valorarà amb 0,25 cada un dels 4 elements marcats.

Pregunta 7. Omple el buit amb la resposta correcta.

D’acord

amb la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de

Catalunya,

la

Generalitat

ha

d'establir,

amb

l'informe

previ

……………………………………………………….…..………………..……………….

la

del
Carta

(22)
de

serveis públics de seguretat, que ha d'aplegar els drets i els deures dels ciutadans en aquest
àmbit, d'acord amb la legislació vigent.

Respostes correctes:
(22): Consell de Seguretat de Catalunya.

Pregunta 8. Omple els buits amb les respostes correctes.

D’acord amb l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana al municipi
de Roses, el fet de practicar jocs amb pilota, monopatí, patí o similars a l’espai públic, que

Exp.: 2018/002937
Procés selectiu: 1 caporal de la Policia Local (promoció interna)
Segon exercici: prova pràctica
Data: 20 de novembre de 2019

comportin perill per a les persones, per als béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats
és una falta (23)…..………….…………….......….………..……..….…………….……..…………....…….
Practicar sota l’aparença de mendicitat conductes que s’exerceixin amb acompanyament
d’animals domèstics és una falta (24)…………….......….…………………..………..…..……………….
Accedir als espais esportius municipals fora de l’horari d’ús de les instal·lacions és una falta
(25)…………………………………….…..…………......………………….……………..…………….….…

Respostes correctes:
(23): lleu.
(24): lleu.
(25): lleu.

Pregunta 9. Omple els buits.

D’acord amb el Codi Penal, la pena de multa consisteix a imposar al condemnat una sanció
pecuniària. La pena de multa s’ha d’imposar, llevat que la llei disposi una altra cosa, pel sistema
de dies-multa. La seva extensió mínima és de (26) ………………..………..….…………...dies/anys
i la màxima de

(27)…………………….……………..…...……..dies/anys. La quota diària té un

mínim de (28)…………….....…...….euros i un màxim de (29)……...……...………..…..….. euros.

Respostes correctes:
(26): 10 dies.
(27): 2 anys.
(28): 2 euros.
(29): 400 euros.
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Pregunta 10. Respon a la pregunta:

D’acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i els és
aplicable aquesta llei, els que presentin alguna de les tres circumstàncies següents:
(30)………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…..

(31)………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
(32)………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Respostes correctes:
(30): Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos. Si només
contesten una de les dues alternatives, es valorarà la meitat de 0,33 punts.
(31) :Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa. Si ometen el terme la defensa, es
donarà igualment per bona.
(32): Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff,
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari,
rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa japonès. Per atorgar 0,33 punts a aquesta pregunta
cal citar un mínim de 3 races.

