
 

 

 

TERCERA PROVA – ESPECÍFICA PER A LA PROVISIÓ, 
MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ 
PER PROMOCIÓ INTERNA, DE DUES PLACES DE 
CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL DE CASTELLÓ 
D’EMPÚRIES (EXP. NÚM. 06/21) 
 

Aquesta tercera prova consisteix en la resolució d’un cas pràctic 

proposat pel tribunal, relacionat amb les matèries de l’Annex 5, sobre 
els coneixements pràctics i l’exercici de les funcions policials de 

la categoria objecte d’aquesta convocatòria. 

 
Es valorarà tant la resolució del supòsit, com la coherència del 

plantejament, la capacitat analítica, deductiva i la capacitat de redacció 
de les persones aspirants. 

 
S’haurà de resoldre en el temps màxim de 90 minuts. El tribunal pot 

disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els 
aclariments que consideri oportuns. 

 
• La qualificació màxima d'aquest exercici és de 20 punts. 

• Per superar-lo cal obtenir una puntuació mínima de 10 punts. 
• Aquest exercici és obligatori i eliminatori. 
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CAS PRÀCTIC 

 
 

Vostè és el caporal responsable del torn de nit. Aquest dia a les 23:00 

hores està previst realitzar un control de pas a l'entrada de la població 
dels vehicles procedents de la localitat de Figueres fins les 00:30 hores. 

  
De servei hi ha 2 agents, 3 agents del torn de tarda que reforcen el control 

i vostè. 
 

A les 00:00 hores rep una trucada on avisen d'un incendi a un domicili 
al Sector Montgrí 27. 

 
La Policia Local és la primera en arribar al lloc de l'incendi. 

 
Quan arriben al lloc, varis veïns els alerten que fa molta olor i surt fum de 

sota de la porta de l’habitatge de Montgrí 27. 
  

Hi ha molts veïns al carrer. Els veïns manifesten que hi viu una persona i 

que pot ser que hi estigui a dintre.  
 

A l'arribada s'observa que surt fum sota la porta principal de l’habitatge. 
 

A les 00:15 h arriben els Bombers del Parc de Roses. 
 

A les 00:20 h arriben els serveis mèdics (SEM). 
 

Durant les feines d’extinció el Caporal dels Mossos d’Esquadra de Roses 
s'adreça a vostè i li ofereix ajuda davant la situació d’emergència. 

 
A les 00:30 hores els Bombers treuen de dintre de l’habitatge un home 

inconscient amb cremades a un 60% del cos. 
 

El metge del servei del SEM manifesta que està l’helicòpter d’emergències 

activat i que realitzarà un aterratge a prop del lloc per traslladar el ferit 
urgentment a l’Hospital Josep Trueta de Girona.  

 
Ens sol·licita col·laboració per acotar la zona on  l‘helicòpter aterrarà 

(Passeig Marítim). 
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A les 00:40 hores es rep trucada que hi ha un accident de trànsit amb ferits 

Lleus a l’Av. Marinada en concret a la rotonda del Sector Alberes Comercial. 
Hi ha dos turismes implicats. 

 
A les 01:00 hores el responsable de Bombers ens manifesta que pot 

haver perill a l’estructura de l'habitatge. 
  

Que hauria de realitzar una valoració de l’estructura un pèrit o arquitecte. 

 
A la 02:00 hores l'agent de Central ( torn de nit ) ens avisa via emissora 

i ens diu que hauria de finalitzar el servei per que té un judici a les 9:00 
hores del matí del dia següent al jutjat Penal 1 de Figueres  i és un dret 

segons el conveni. 
 

 
Preguntes 

 
• Planificació del control de pas. 

• Procediments a seguir com a caporal responsable del torn 
i manera d'actuar en els diferents incidents. 
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ITEMS VALORACIÓ 

1. Estructura del tema , pulcritud, 'lletra, ortografia,... ( 1p) 

2. Primera part: Planificació del control de pas (3p) 

• Material necessari 

• Organització del personal 

• Feines i directrius dels agents al control 

3. Segona part: Actuació davant incendi a l’habitatge (13p) 

• PAS—Protegir la zona, avisar a la resta de serveis i socórrer als ferits. 

• Talls de carrer , previsió d'entrada dels Bombers i SEM 

• Coordinar les dotacions de PL 

• Valoració d’entrar o no a l’habitatge a socórrer 

• Realitzar protecció del perímetre per l'actuació dels serveis 

d’emergències 

• Coordinació amb CME Roses 

• Informació del fet a les autoritats pertinents: informació al cap. 

• Gestió del lloc on aterrarà l’helicòpter. 

• Recollida de dades dels afectats i testimonis. 

• Avis a l'arquitecte municipal per realitzar una valoració de l'habitatge. 

• Gestionar la pernoctació deis afectats: familiars o hotels  

• No autorització a marxar a l'agent de Central 

• Novetats i relleu torn entrant. Supervisió informes generats. 

4. Gestió de l'accident de trànsit (3p) 

•  Pas  

• Alcoholèmies i documentacions. 

• Restablir circulació, gestió grues i informe accident. 


