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PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT CONCURS 

OPOSICIÓ LLIURE, DE QUATRE (4) PLACES D’AGENT DE LA POLICIA 
LOCAL (GRUP C2) I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 

 
EXP. NÚM. 03/22 
 

 
SEGON EXERCICI - PROVA TEÒRICA 

 
Qüestionari de 20 preguntes tipus test relacionades amb els coneixements teòrics-
professionals relacionats amb els temes que figuren a l’annex II de les bases 

reguladores del procés selectiu. 
 

 
• 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. 
 

• El temps màxim per contestar aquestes preguntes és de 40 minuts. 

 
• El sistema de puntuació d’aquesta prova és el següent: 

 
o Cada pregunta encertada suma 1 punt. 
o Cada pregunta errònia resta 0,25 punts. 

o Les preguntes no contestades no puntuen. 
 

B:  X 1,00 = + 

M:  X 0,25 = - 

NC:  X 0,00 =  

 TOTAL  

 

  



 
 

 

 
INICIALS DEL NOM I COGNOMS: ____________ 
 
Darrers tres números DNI i lletra: ___________ 

  

Pàgina 1 de 6 
 

  



 
 

 

 
INICIALS DEL NOM I COGNOMS: ____________ 
 
Darrers tres números DNI i lletra: ___________ 

  

Pàgina 2 de 6 
 

 
1.- Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat són: 
 

a) El control de les armes i explosius. 
b) El control i la vigilància del trànsit. 

c) El control dels estrangers. 
d) Cap resposta és correcte. 

 

2.- El màxim òrgan consultiu en matèria de coordinació de les policies locals 

s’anomena: 

a) Consell de Coordinació de les Policies Locals. 

b) Comissió Assessora de les Policies Locals. 

c) Comissió de policia de Catalunya. 

d) Consell Consultiu de les Policies Locals. 

 

3.- És un principi bàsic d’actuació dels policies locals en relació al tractament 

dels detinguts: 

a) Actuar amb integritat i dignitat i, en particular, abstenir-se de participar en 

qualsevol acte de corrupció i oposar-s’hi amb fermesa. 

b) Complir amb la diligència deguda els tràmits, els terminis i els requisits exigits 

per l’ordenament jurídic en la detenció d’una persona. 

c) Tenir un tracte correcte i acurat amb els ciutadans. 

d) Utilitzar les armes només en les situacions en què hi hagi un risc racionalment 

greu per a la vida o la integritat física d’ells mateixos o de terceres persones. 

4.- Quin dels següents òrgans és el competent per resoldre un recurs d’empara 

contra la vulneració de drets fonamentals? 
 

a) Tribunal Suprem 
b) Audiències Provincials 
c) Tribunal Constitucional  

d) Audiència Nacional 
 

5.- Quin article de la Llei d’Enjudiciament Criminal preveu i regula la detenció 
per part dels particulars? 
 

a) Article 492. 
b) Article 490. 

c) Article 520. 
d) Article 521. 
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6.- Segons la darrera modificació de la LEcrim, l’advocat d’ofici designat pel 
corresponent col·legi professional per a l’assistència lletrada del detingut, té 
un termini màxim de presentació a les dependències de custodia de? 

 
a) 1 hora. 

b) 3 hores. 
c) 6 hores. 
d) No estableix un termini màxim de presentació. 

 
 

7.- La potestat reglamentària de les Administracions Locals es concreten en 

a) Les propostes que es fan a les administracions autonòmiques 

b) Els decrets de l’Alcaldia 
c) En les ordenances i reglaments municipals 

d) En els acords de la Junta de Govern Local 
 
 

8.- Segons la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat 
ciutadana, són infraccions molt greus les recollides a l’article? 

 
a) 34. 
b) 35. 

c) 36. 
d) 37. 

 
 
9.- Quina de les següents és correcte d’acord a la Ordenança de convivència 

ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública de Castelló d’Empúries? 
 

a) La venda ambulant es prohibida en tot el terme sense excepcions.  
b) La venda ambulant només es prohibida en cas d’aliments, begudes i/o animals. 
c) La venda ambulant es prohibida, excepte a l’època estiuenca.  

d) La venda ambulant es prohibida de qualsevol tipus d’aliments, begudes i altres 
productes, llevat de les autoritzacions especifiques.  

 
 

10.- El desenvolupament de l’article 17 de la CE, pel que fa als supòsits de 
detenció d’una persona, el trobem en els articles: 
 

a) Articles 490,492,494 i 520 de LECr. 
b) Articles 490,492 i 494 de LECr. 

c) Articles 490,492 i 520 de LECr. 
d) Articles 492 i 520 de LECr 
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11.- Segons l’article 149 de la Constitució Espanyola, la competència en 
matèria de seguretat pública: 
 

a) És una competència transferida a algunes comunitats autònomes. 

b) Totes les administracions tenen competències exclusives en seguretat pública. 

c) És una competència exclusiva de l’estat. 

d) No especifica qui ostenta la competència en seguretat pública. 

 
12.- Quina norma defineix el municipi com a entitat local bàsica de 
l’organització territorial de l’Estat? 

 
a) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 
b) La Llei 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. 
c) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 

d) Cap resposta és correcta. 
 

13.- La negativa a sotmetre’s a les proves de detecció alcohòlica, ve regulada 
a l’article? 
 

a) Article 383 del codi penal. 
b) Article 381 del codi penal. 

c) Article 379 del codi penal. 
d) Article 385 del codi penal. 

 

14.- No és un element del Municipi d’acord a l’art. 11.2 de la Llei Reguladora 
de les Bases de Règim Local:  

 
a) El territori. 
b) La població. 

c) L’Ajuntament. 
d) L’organització. 

 
15.- Quina és la durada màxima de la detenció d’un menor? 
 

a) 72 hores. 
b) 48 hores. 

c) 24 hores. 
d) Cap resposta és correcte. 
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16.- Si un menor demana l’habeas corpus, la policia ho haurà de comunicar 
al/la Fiscal de menors. En aquest cas quin jutge o jutgessa és competent per 
conèixer el cas? 

 
a) El jutge o jutgessa d’instrucció en funcions de guàrdia. 

b) El jutge o jutgessa de menors. 
c) Cap, la fiscalia de menors és la competent. 
d) El jutge o jutgessa de l’Audiència provincial. 

 
 

17.- Segons la LECr , l’entrada a un domicili es pot fer de diverses maneres, 
segons això, quina resposta és correcte? 
 

a) Amb consentiment del/de la titular o persona interessada. 
b) Amb autorització judicial. 

c) Quan existeixi delicte flagrant. 
d) Totes les respostes són correctes. 

 

18.- Els cossos de la policia local es defineixen a la Llei 16/1991 de Policies 
Locals com? 

 

a)  Instituts civils de naturalesa armada. 

b)  Cossos policials de caràcter civil i jerarquitzat. 

c)  Cossos armats jerarquitzats. 

d)  Instituts armats de naturalesa civil. amb estructura i organització jerarquitzada 

 
19.- La responsabilitat dels membres dels cossos de policia local, pels actes 
que amb la seva actuació professional hagin pogut ocasionar vulnerant les 

normes legals és: 
 

a) Personal i indirecta. 
b) Impersonal i directa. 
c) Personal i directa. 

d) Impersonal i indirecta. 
 

20.- A quin article de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, es 

regulen les funcions de la policia local? 

a) A l’article 10. 

b) A l’article 11. 
c) A l’article 12. 
d) A l’article 13. 
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PREGUNTES DE RESERVA 
 

1.- Quina de les següents es correcte d’acord a l’article 21 de la Ordenança de 
Circulació i Seguretat Viària de Castelló d’Empúries?  

 
a) Els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passeigs en cap 

cas. 

b) Els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, en cap cas. 
c) Els cicles i bicicletes podran circular per voreres i passeigs.  

d) Els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passeigs, llevat 
que hi hagi un carril especialment reservat per aquesta finalitat.  

 

 
2.- A les vies urbanes quina velocitat és considera penal d’acord a l’article 

379.1 del Codi Penal?  
 

a) 60 km/h per sobre de la permesa a la via.  

b) 40 km/h per sobre de la permesa a la via. 
c) 50 km/h per sobre de la permesa a la via. 

d) Cap resposta és correcte. 
 

 

 

 
 

 


