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PREGUNTES PRIMER EXERCICI (PROVA TEÒRICA)

1

El dret de vaga, que reconeix l'article 28 de la Constitució en favor dels treballadors, com
està configurat jurídicament?
a)

Cal que sigui compatible amb el manteniment dels serveis mínims de la comunitat
quan la vaga afecta l'educació, el transport i la sanitat.
b) En tractar-se d'un dret fonamental, està mancat de limitació.
c) El seu exercici s’ha de fer compatible, en tot cas, amb el manteniment dels serveis
essencials de la comunitat.
d) El seu exercici ha de ser compatible amb els drets de l'empresari.

2

Quin és l'òrgan jurisdiccional competent que coneixerà dels procediments «d'habeas
corpus»?
a)
b)
c)
d)

3

Els jutjats d'instrucció.
Els jutjats penals.
L’Audiència Provincial.
El Tribunal Superior de Justícia.

Els atestats que practiquin els funcionaris de policia hauran d'especificar amb la major
exactitud:
a)

Els fets per ells esbrinats incloent-hi les declaracions i informes rebuts i anotant totes
les circumstàncies que haguessin observat i poguessin ser prova o indici de delicte.
b) Els fets per ells esbrinats incloent-hi només les declaracions testificals directes i
anotant totes les circumstàncies que haguessin observat i poguessin ser prova o indici
de delicte.
c) Els fets per ells esbrinats sense incloure les declaracions i informes rebuts i anotant
totes les circumstàncies que haguessin observat i poguessin ser prova o indici de
delicte.
d) Els fets per ells esbrinats incloent-hi les declaracions i informes rebuts.
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4

Segons la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, els cossos
de les policies locals hauran d'exercir «entre d'altres» les següents funcions:
a) Instruir atestats per accidents de circulació en tot el seu terme municipal.
b) Cooperar, en tot cas, en la resolució dels conflictes privats.
c) Efectuar diligències de prevenció i totes aquelles actuacions que tendeixin a evitar la
comissió de fets delictius en el marc de col·laboració establert a les Juntes de
Seguretat.
d) Vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat i
amb la policia de les CCAA en la protecció de les manifestacions i manteniment de
l'ordre en grans concentracions urbanes, sense necessitat que siguin requerits.

5

D'acord amb el Reglament d'armament de les policies locals aprovat pel Decret 219/1996,
de 12 de juny, en cas de pèrdua de l'arma reglamentària:
a) L'interessat haurà de comunicar-ho al seu comandament superior.
b) Potestativament es podrà instruir un expedient informatiu a efectes de determinar la
possible responsabilitat del seu titular.
c) S’imposarà, en tot cas, la mesura disciplinària que correspongui.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

6

Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, són principis bàsics
d'actuació de les policies locals:
a)

Actuar amb integritat i dignitat i en particular abstenir-se de participar en qualsevol
acte de corrupció i oposar-se a ell amb fermesa.
b) Col·laborar amb l'Administració de Justícia i auxiliar-la en els termes establerts a la llei.
c) Les respostes a) i b) són correctes.
d) Atenir-se, en tot cas, en la seva actuació professional als principis de jerarquia i
subordinació.

7

Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, és una falta greu:
a)
b)
c)
d)

L'abandonament del servei.
Originar enfrontaments en el servei o en el lloc de treball i prendre'n part.
La incorrecció vers els seus superiors.
La negligència en el compliment de les seves funcions.
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8

Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, la sanció per la comissió
d'una falta molt greu, pot donar lloc a:
a) La suspensió de funcions per menys d'un any.
b) La suspensió de funcions per més d'un any i menys de 6 anys, sense pèrdua de les
retribucions.
c) La suspensió de funcions per més d'un any i menys de 3 anys, sense pèrdua de les
retribucions.
d) La suspensió de funcions per més d'un any i menys de 6 anys, amb pèrdua de les
retribucions.

9

Quin d'aquests drets no assisteix a la persona detinguda:
a)
b)
c)
d)

Dret a no declarar contra si mateix.
Dret a sol·licitar assistència jurídica gratuïta.
Dret a no contestar alguna de les preguntes que li formulin.
Dret a comunicar-se telemàticament amb un tercer de la seva elecció.

10 Els agents de policia, no podran procedir a la immediata detenció de persones en els
següents supòsits:
a)
b)
c)
d)

Quan existeixi manament de presó contra elles.
Quan siguin sorpreses en delicte flagrant.
Quan un delinqüent s'oculti o refugiï en alguna casa.
Quan es tracti de presumptes responsables de les accions a les quals es refereix
l'article 384.bis de la Llei d'enjudiciament criminal.

11 Segons la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, qui
pot dictar normes de seguretat pública pels edificis i instal·lacions on se celebrin
espectacles i activitats recreatives:
a)
b)
c)
d)

Les CCAA i les Corporacions Locals.
L'Estat.
El subdelegat del Govern.
Totes les respostes anteriors són correctes.
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12 Segons la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, a
qui correspon la regulació dels requisits i condicions de fabricació, reparació, circulació,
emmagatzament, comerç, adquisició, alienació, tinença i ús d'armes?
a)
b)
c)
d)

Al Govern de l'Estat.
A les CCAA que tinguin delegades competències de seguretat ciutadana.
A les Corporacions Locals que disposin cos de policia local.
Al Consell de Seguretat de les Nacions Unides mitjançant els tractats internacionals
que corresponguin.

13 D'acord amb el Decret 30/2015, de 13 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i
centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes
mesures, el Pla d'autoprotecció s'ha de revisar sempre que hi hagi una modificació
substancial i com a mínim:
a) Com a mínim cada 4 anys, llevat dels plans de les activitats i centres sotmesos a la
normativa de riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies
perilloses, que s'han de revisar segons la seva normativa específica.
b) Com a mínim cada 10 anys, llevat dels plans de les activitats i centres sotmesos a la
normativa de riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies
perilloses, que s'han de revisar segons la seva normativa específica.
c) Com a mínim cada any, llevat dels plans de les activitats i centres sotmesos a la
normativa de riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies
perilloses, que s'han de revisar segons la seva normativa específica.
d) Els plans d'autoprotecció no estan sotmesos a revisió.

14 Quan pot durar com a màxim la detenció d'un menor per funcionaris de policia?
a) El temps estrictament necessari per a la realització de les indagacions tendents a
l'aclariment dels fets i en tot cas un termini màxim de 24 hores.
b) El temps estrictament necessari per a la realització de les indagacions tendents a
l'aclariment dels fets i en tot cas un termini màxim de 48 hores.
c) El temps estrictament necessari per a la realització de les indagacions tendents a
l'aclariment dels fets i en tot cas un termini màxim de 72 hores.
d) Cap de les respostes anteriors és correcte.
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15 Segons l'Ordenança de circulació de Roses, els vehicles abandonats:
a) Es requerirà als titulars que en el termini màxim d'un mes retirin el vehicle del dipòsit
amb l'advertiment que en cas contrari es procedirà al seu trasllat al centre autoritzat de
tractament de vehicles.
b) Es requerirà als titulars que en el termini màxim de dos mesos retirin el vehicle del
dipòsit amb l'advertiment que en cas contrari es procedirà al seu trasllat al centre
autoritzat de tractament de vehicles.
c) En aquells casos que s'estimi convenient es podrà acordar la substitució de la
destrucció del vehicle per a la seva adjudicació als serveis de vigilància i control del
trànsit.
d) Les respostes a) i c) són correctes.

16 Segons l'Ordenança de circulació de Roses, 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, en els
següents casos:
a) Sempre que constitueixi perill, causi greus pertorbacions a la circulació de vehicles o
vianants o deteriori algun servei o patrimoni públic.
b) Quan, immobilitzat un vehicle, no cessin les causes que van motivar la immobilització.
c) Quan un vehicle romangui estacionat en llocs habilitats per l'autoritat municipal com
d'estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que ho autoritza o
quan superi el doble del temps abonat.
d) Les respostes a) i b) són correctes.

17 La sanció per infracció a normes de circulació comeses en vies urbanes correspondrà:
a) Als alcaldes, exclusivament.
b) Al ple, exclusivament.
c) Als alcaldes, els quals podran delegar aquesta competència d'acord amb la normativa
aplicable.
d) Als alcaldes, els quals no podran delegar aquesta competència d'acord amb la
normativa aplicable.
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18 Quina d'aquestes escales comprèn la categoria d'inspector?
a)
b)
c)
d)

Intermèdia.
Superior.
Directiva.
Executiva.

19 D'acord amb el Reglament del mercat de venda no sedentària de Roses, l'exercici de la
venda ambulant sense autorització municipal, fora de l’àmbit del mercat municipal,
constitueix una infracció a l'ordenança municipal tipificada com a:
a)
b)
c)
d)

Lleu.
Greu.
Molt greu.
No constitueix una infracció al Reglament del mercat.

20 D'acord amb l'article 33 del Codi Penal, és una pena greu:
a)
b)
c)
d)

La privació de la pàtria potestat.
La multa de fins a 3 mesos.
La suspensió de funcions i càrrec públic fins a 5 anys.
Els treballs en benefici de la comunitat de 31 dies a 1 any.

21 La denúncia pot ser:
a)
b)
c)
d)

Verbal.
Escrita exclusivament.
Cap de les respostes és correcta.
Verbal, sempre i quan en el termini de 24 hores es comuniqui per escrit.

22 Quin d'aquests no és un pla d'autoprotecció?
a)
b)
c)
d)

Geocat.
Inuncat.
Procicat.
Neucat.
6

Exp.: 5596/2015
Convocatòria 2 caporals
Promoció interna
Prova teòrica
2 d’agost de 2016

23 La residència temporal és la situació que autoritza a un estranger a romandre a Espanya
per un període:
a)
b)
c)
d)

Superior a 60 dies i inferior a 5 anys.
Superior a 90 dies i inferior a 5 anys.
Superior a 60 dies i inferior a 3 anys.
Superior a 90 dies i inferior a 3 anys.

24 A quin article de la Constitució Espanyola està recollit el procediment del «habeas
corpus»?
a)
b)
c)
d)

Article 14.
Article 17.
Article 18.
Article 19.

25 La Junta Local de Seguretat haurà de reunir-se en sessió ordinària, convocada pel
president o presidenta, amb caràcter:
a)
b)
c)
d)

Mensual.
Trimestral.
Semestral.
Anual.

26 La Comissió de Policia de Catalunya està integrada per:
a) El conseller o consellera del departament amb competències en matèria de seguretat
pública, que la presideix, 5 vocals en representació dels Ajuntaments i 5 vocals en
representació del Govern.
b) El conseller o consellera del departament amb competències en matèria de seguretat
pública, que la presideix, 5 vocals en representació dels Ajuntaments, 5 vocals en
representació del govern, l'alcalde/ssa i 2 representants del teixit associatiu.
c) El conseller o consellera del departament amb competències en matèria de seguretat
pública, que la presideix, 5 vocals en representació dels Ajuntaments, 5 vocals en
representació del Govern i l'alcalde/ssa.
d) El conseller o consellera del departament amb competències en matèria de seguretat
pública, l'alcalde/ssa que la presideix, 3 vocals en representació dels Ajuntaments i 3
vocals en representació del Govern.
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27 Ningú podrà entrar al domicili d'un espanyol o estranger resident a Espanya, si no és amb:
a)
b)
c)
d)

El consentiment del titular.
Un manament o resolució judicial.
En cas de delicte flagrant.
Totes les respostes anteriors són correctes.

28 L’autoritat o funcionari públic que en benefici propi o d'un tercer rebés o sol·licités per a ell
mateix o per a persona interposada, present, favor o retribució de qualsevol classe, per
realitzar, en l'exercici del seu càrrec, un acte que constitueixi delicte, incorrerà en:
a)
b)
c)
d)

Malversació de cabals públics.
Prevaricació.
Suborn.
Apropiació indeguda.

29 El conductor que, requerit per un agent de l'autoritat, es negui a sotmetre's a les proves
legalment establertes per a la comprovació de les taxes d'alcoholèmia, incorrerà en:
a)
b)
c)
d)

Un delicte de desobediència als agents de l'autoritat.
Una falta administrativa.
Un delicte contra la seguretat viària.
Cap de les respostes anteriors és correcte.

30 Segons el Reglament general de circulació i en els supòsits on el conductor no sigui el
pare, mare, tutor o persona autoritzada per aquests, en els ciclomotors i motocicletes, a
més del conductor podran viatjar, sempre que així consti a la seva llicència o permís de
circulació, un passatger que compleixi unes determinades condicions i sigui major de:
a)
b)
c)
d)

10 anys.
12 anys.
11 anys.
8 anys.

8

Exp.: 5596/2015
Convocatòria 2 caporals
Promoció interna
Prova teòrica
2 d’agost de 2016

31 Segons el Reglament general de circulació, a partir de quina edat, reunint les condicions
exigides, podran viatjar els menors com acompanyants en un ciclomotor o una
motocicleta?
a)
b)
c)
d)

4 anys.
5 anys.
6 anys.
Cap de les respostes anteriors és correcte.

32 D'acord amb l'article 64 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports
terrestres i segons els itineraris, calendaris i horaris, els transports públics de viatgers per
carretera poden ser?
a)
b)
c)
d)

Regulars, discrecionals o mixtes.
Regulars o discrecionals.
Nacionals o internacionals.
Regulars o mixtes.

33 Actualment, el document utilitzat per la Policia Local de Roses per confeccionar l'acta
genèrica d'alcoholèmia i/o drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques,
s’anomena:

a)
b)
c)
d)

A 25 PL.
A 29 PL.
A 23 PL.
A 27 PL.

34 Actualment, el document utilitzat per la Policia Local de Roses per confeccionar «l'atestat
per un presumpte delicte de desobediència greu, per trencament d'immobilització»,
s’anomena:
a)
b)
c)
d)

T 28.
T 10.
T 12.
T 13.
9
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35 Segons el Reglament intern de la Policia Local de Roses, quina d'aquestes no és una
funció del caporal?
a)
b)
c)
d)

Proposar les millores que consideri oportunes per al benefici del servei.
Efectuar una avaluació mensual de les tasques dels agents que depenguin directament.
Vetllar pel funcionament més racional del personal a les seves ordres.
Presidir els actes de pressa de servei i de relleus de torns i distribuir els serveis.

36 Segons el Reglament regulador del servei públic local d'aparcament en superfície controlat
per parquímetres, la denúncia formulada per infracció d'aquest reglament quedarà sense
efecte si l'infractor obté el corresponent tiquet d'anul·lació a la màquina expenedora dins
dels:
a)
b)
c)
d)

120 minuts següents a la formulació de la denúncia.
90 minuts següents a la formulació de la denúncia.
180 minuts següents a la formulació de la denúncia.
60 minuts següents a la formulació de la denúncia.

37 D'acord amb la Llei d'enjudiciament criminal, són funcions de la Policia Judicial:
a)
b)
c)
d)

Les diligències necessàries per descobrir els delinqüents.
La recollida de proves
El trasllat dels detinguts.
Les respostes a) i b) són correctes.

38 D'acord amb l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en
l'activitat hotelera i comercial de Roses, la col·locació de taules i cadires se subjectarà a:
a)
b)
c)
d)

Concessió administrativa.
Comunicació prèvia.
Llicència administrativa.
Cap de les respostes anteriors és correcta.
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39 Quin és el marc de referència en l'àmbit europeu en relació amb els principis bàsics que
han de regir la pràctica policial en una societat multiètnica?
a)
b)
c)
d)

La Carta d'Amsterdam.
La Carta Magna.
La Carta d'Estrasburg.
La Carta de Rotterdam.

40 Quina de les següents lleis té per objecte el procés de creació, l'estructuració i la regulació
funcional i estatutària de la Policia de la Generalitat?
a)
b)
c)
d)

La Llei 16/1991, de 10 de juliol.
La Llei 2/1986, de 13 de març.
La Llei 4/2015, de 30 de març.
La Llei 10/1994, d'11 de juliol.

PREGUNTES RESERVA

1

Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, no és una falta molt greu?
a) L'incompliment de la jornada laboral, sense causa justificada.
b) L'incompliment de les normes sobre incompatibilitat.
c) L'ocultació o l'alteració d'una prova amb la finalitat de perjudicar o d'ajudar a un
encausat.
d) L'abandonament del servei.

2

Segons la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana,
quina de les següents és una falta lleu?
a) Deixar solts o en condicions de causar danys a animals ferotges, així com abandonar a
animals domèstics en condicions en què pugui perillar la seva vida.
b) El consum de begudes alcohòliques en llocs, vies, establiments o transports públics,
quan pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana.
c) L'incompliment de les restriccions de circulació de vianants o itinerari amb ocasió d'un
acte públic, reunió o manifestació, quan provoquin alteracions menors en el normal
desenvolupament d’aquests.
d) Totes són faltes lleus.
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