Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Instruccions: L’aspirant haurà d’enganxar l’etiqueta amb el codi de barres a dalt a la
dreta de cadascuna de les pàgines del qüestionari, només a la cara de davant. Molt
important: no enganxar l’etiqueta que té el DNI i el nom i cognoms.
Si l’aspirant enganxa l’etiqueta del nom i del DNI o bé signa o fa alguna marca al
qüestionari que el pugui identificar quedarà exclòs automàticament del procés.
3r.-Exercici. Prova teòrica
Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria i Consisteix en contestar per escrit, en un
període màxim de 60 minuts, un qüestionari de 50 tipus test relacionades amb els temes
que figuren a l'annex 2.
Qualificació: Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un mínim de 5
punts per poder ser considerat apte/a. Les preguntes no contestades no descomptaran.
Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts.

1. Quin article de la Llei 16/91, de policies locals de Catalunya estableix les funcions de
la Policia Local:
a) Article 5.
b) Article 53.
c) Article 11.
d) Article 9.

2. En municipis de més de 100.000 habitants hi pot haver:
a) La categoria de superintendent.
b) La categoria d’intent major i d’intendent.
c) La categoria d’intendent, però no la d’intendent major que es reserva per a
municipis de més de 200.000 habitants.
d) Excepcionalment un intendent major, si la plantilla té més de 250 agents.

3. Quina és la forma d’Estat a l’Estat espanyol:
a) Estat Liberal de Dret.
b) Estat Liberal Democràtic de Dret.
c) Estat Social i Democràtic de Dret.
d) La Monarquia Parlamentaria.
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4. Segons el Reial Decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova la Llei de
Seguretat Vial, les infraccions prescriuen:
a) Les lleus als 3 mesos i les greus i molt greus als 6 mesos.
b) Les lleus als 3 mesos, les grues al 6 mesos i les molt greus a l’any.
c) Les lleus als 6 mesos, les greus a l’any i les molt greus als 2 anys.
d) Les lleus als 6 mesos i les greus i molt greus a l’any.

5. Segons el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, són elements necessaris del
municipi:
a) L’Alcalde, el Ple i els Regidors.
b) L’Alcalde, el Ple i el Secretari.
c) L’Alcalde, el Tinent d’Alcalde i els Regidors.
d) El territori, la població i l’organització.
6. Les normes amb rang de llei aprovades pel Govern, en casos d’extraordinària i
urgent necessitat es denominen:
a) Decret Legislatiu.
b) Decret d’Urgència.
c) Decret Llei.
d) Cap de les anteriors és correcte.

7. Segons l’ordenança de convivència: Les persones que reparteixen publicitat
domiciliària hauran de:
a) Disposar d’autorització municipal.
b) No podran deixar propaganda fora del recinte de la porteria dels edificis ni a les
bústies.
c) A i b con correctes
d) Està totalment prohibit repartir publicitat al municipi.

8. Les lleis ordinàries al Congrés s'aproven per majoria:
a) Majoria Simple.
b) Majoria absoluta.
c) Majoria de les ¾ parts de la cambra.
d) Majoria de les 3/5 parts de la cambra.

9. Quin dels següents no és un dret dels policies locals:
a) El dret de manifestació.
b) El dret de vaga, amb limitacions i serveis mínims.
c) El dret a disposar d’una revisió mèdica anual.
d) Cap dels anteriors és un dret dels policies locals.
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10. Si una persona condueix una bicicleta amb una taxa d’alcohol de 1,20 mg/l:
a) Comet un delicte contra la seguretat vial.
b) Comet un delicte sempre i quan sigui posseïdor d’un permís de conduir d’alguna
categoria.
c) Comet una infracció administrativa.
d) No comet cap delicte ni cap infracció, ja que la bicicleta no es considera un
vehicle sinó una joguina.

11. No cal el preavís per dissoldre una manifestació a llocs de trànsit públic en cas que:
a) Es profereixin expressions contra les autoritats governatives.
b) Utilitzin armes per als manifestants.
c) No s'hagi comunicat la seva celebració a l'autoritat governativa.
d) Es produeixi qualsevol de les anteriors circumstàncies.

12. El delicte de segrest es diferencia del delicte de detenció il·legal:
a) Perquè la detenció il·legal només la poden cometre els funcionaris públics.
b) Si s’allibera la persona en els tres primers dies serà detenció il·legal, en cas
contrari serà segrest.
c) Perquè es demana una condició per posar en llibertat la persona detinguda.
d) Totes les anteriors són correctes.

13. Concepte de denúncia:
a) És l’acte pel qual s’informa a l’autoritat competent de l’existència d’un fet delictiu.
b) És l’escrit dirigit al jutjat penal competent, i que ha de reunir certes formalitats,
pel qual el subjecte a més de posar en coneixement del jutjat un fet delictiu es
constitueix en part acusadora del procés.
c) És un acte jurídic que només poden emetre els magistrats i jutges.
d) És l’acte pel qual s’informa a l’autoritat de l’existència d’un il·lícit civil.

14. Quin és el termini màxim que pot durar la detenció d’un menor:
a) El temps mínim imprescindible amb un màxim de 12 hores.
b) El temps mínim imprescindible amb un màxim de 24 hores.
c) El temps mínim imprescindible amb un màxim de 48 hores.
d) El temps mínim imprescindible amb un màxim de 72 hores.

15. Quin dels següents no és un Òrgan necessari als Ajuntaments:
a) La Junta Local de seguretat.
b) L’Alcalde.
c) El Ple de la corporació.
d) La Comissió de Comptes.
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16. A quina Ordenança pertany aquest article(17 apartat 4)en el qual es prohibeix: Rentar
i reparar vehicles i màquines a Ia via pública. Excepte emergències justificades.
a) OOMM de Civisme
b) OOMM de Neteja
c) OOMM de Circulació
d) OOMM d’ocupació de Via Pública.

17. Segons Document Únic de Protecció Civil Municipal de Sant Feliu de Guíxols i en
concret l’ ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL de Sant Feliu de
Guíxols quin paper juga la Policia Local?
a) Responsable emergència municipal
b) Coordinador municipal de l’emergència
c) Centre Receptor d’Alarmes
d) Representant municipal al CECAT

18. Sant Feliu de Guíxols és una població turística i amb població amb més de 20.000
habitants, i d’acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament
resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, ¿En quin any
es va aprovar aquest document ?
a) 1098
b) 1081
c) 2017
d) 2020
19. Quin dels següents no és un element de la legítima defensa:
a) Que el necessitat no tingui, pel seu ofici o càrrec, obligació de sacrificar-se.
b) Agressió il·legítima.
c) Necessitat racional del mitjà utilitzat per impedir o repel·lir-la.
d) Falta de provocació suficient per part del defensor.

20. El principi de publicitat normativa es tradueix en:
a) Que als ciutadans estan obligats a conèixer les normes perquè els pugui ser exigible
el seu contingut .
b) Que totes les normes han de ser publicades en un periòdic de difusió nacional.
c) Que totes les normes han de ser publicades en un diari oficial del país, comunitat
autònoma o província.
d) Que les normes han de ser conegudes perquè puguin ser exigibles.
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21. Quin és el termini, passat el qual, si cap candidat aconsegueix la majoria necessària
per ser anomenat President del Govern, s'ha de procedir a la convocatòria de noves
eleccions?
a) Un mes des de la primera votació.
b) Dos mesos des de la primera votació.
c) Dos mesos des de la segona votació.
d) Dos mesos des de la tercera votació.
22. La denúncia de trànsit formulada pels agents de la autoritat i notificada in situ al
denunciat:
a) No inicia el procediment sancionador, excepte si la signa el denunciat.
b) Constitueix l’acte d’inici del procediment sancionador a tots els efectes.
c) Només serà vàlida un cop ratificada posteriorment pels agents.
d) Cap és correcte.
23. L’escala executiva dels cossos de policia local, comprèn:
a) Les categories d’inspector i d’intendent.
b) La categoria d’inspector.
c) La categoria d’intendent.
d) Les categories de subinspector i d’inspector
24. L’atestat redactat per la policia, té valor legal de:
a) Norma jurídica.
b) Denúncia.
c) Querella.
d) Demanda.
25. Quin és el termini màxim que pot durar la detenció:
a) Un màxim de 72 hores.
b) Un màxim de 48 hores.
c) El temps mínim imprescindible amb un màxim de 72 hores.
d) El temps mínim imprescindible amb un màxim de 48 hores.

26. Quina és la definició de les policies locals segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol?
a) Els cossos de policia local són administracions públiques reconegudes per la
Constitució
b) Els cossos de policia local són instituts armats de naturalesa militar comandades
directament per l’alcalde o alcaldessa
c) Els cossos de policia local són instituts armats de naturalesa civil amb estructura i
organització jerarquitzada
d) Els cossos de policia local son forces de seguretat pública dependents de les
policies autonòmiques que són qui les comanden
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27. Quin dels següents enunciats és part dels principis d’actuació de les policies locals?
a) Actuar amb integritat i dignitat, i abstenir-se de qualsevol acte de corrupció
b) Vetllar per la vida i la integritat física dels detinguts
c) Les respostes a) i b) són correctes
d) Les respostes a) i b) són incorrectes

28. En el reglament de Intern de la Policia de Sant Feliu de Guíxols concretament a
l’apartat d’Ètica del Policia, deures i obligacions. Quins d’aquets articles no hi figura:
a) En cas de catàstrofes o contingències similars, els Policies estaran obligats a
presentar-se al seu lloc de treball i prestar llurs funcions encara que estiguin lliures
de servei.
b) Tots els membres de la Policia Local que circulin per la via pública vestits d'uniforme,
s'entendrà que estan en funcions de servei i estaran, per tant, obligats a intervenir
en tots aquells successos que reclamin llur presencia, i complir amb els deures que
els imposa el present Reglament.
c) Estan obligats a complir íntegrament llur jornada de treball i la prolongaran si les
necessitats del servei ho exigeixen, sense perjudici de les compensacions que
correspongui.
d) Podran tenir l’arma de dotació a casa seva sempre i quan tinguin armer.

29. Una persona està bevent alcohol a la via pública segons l’OOMM de convivència ho
podrà fer:
a) Sempre, ja que es tracta de via pública.
b) Sempre que no destorbi als demès usuaris i no ho faci segons els items marcats en
l’ordenança.
c) No, mai, i serà sancionat.
d) No.

30. Segons l’ordenança de convivència orinar es considera una infracció:
a) Lleu
b) Greu
c) Molt greu
d) Cap de les anteriors es correcte.

31. Quina ordenança prohibeix la mendicitat a la població de Sant Feliu de Guíxols:
a) Ocupació de Via Pública.
b) Ordenança de convivència.
c) Ocupació d’espais públics
d) Ordenança de circulació
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32. Quin dels següents principis no correspon als que esmenta la Llei Orgànica del
Poder Judicial i que regula l’estatut d’un Jutge o Magistrat?
a) Responsabilitat
b) Saviesa
c) Incompatibilitat
d) Inamobilitat

33. Quan a la via pública es produeixin conductes i comportaments que atempten contra
la convivència ciutadana i activitats que no tinguin rellevància penal, com ara
baralles i discussions a la via pública. Podrà ser sancionat per OOMM?
a) Si.
b) No.
c)
No, sempre es sancionarà per la 4/2015.
d) Depen del barri on es situi la baralla o discussió.

34. Està permesa la venda ambulant en l’espai públic de qualsevol tipus d’aliments,
begudes i altres productes a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols?:
a) No.
b) Si, depèn si es tracta d’una persona que ho fa per necessitat.
c)
Si, sempre, està permès en tot el municipi.
d) NO, llevat de les autoritzacions especifiques

35. Es poden realitzar grafits a Sant Feliu en bens privats?
a) Si, sempre.
b) Si sempre que tinguin l’autorització pertinent del propietari de l’immoble.
c) Si, sempre que tinguin l’autorització del propietari de l’immoble i de l’Ajuntament.
d) No, mai.

36. Quin dels següents drets no és propi d’una persona detinguda segons l’article 520
de la llei d’enjudiciament criminal?
a) Dret a no declarar-se culpable
b) Dret a tenir accés a un telèfon mòbil
c) Dret a ser assistit per un metge
d) Dret a manifestar només davant el jutge

37. Quina és la composició del Consell General del Poder Judicial?
a) Un president, dos vicepresidents, tres vocals i quatre consultors
b) Trenta quatre vocals i tres Magistrats suplents
c) Un president i vint vocals
d) És un òrgan unipersonal
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38. Quin Tribunal entén dels recursos d’empara?
a) El Tribunal Constitucional
b) Els Tribunals Superiors de Justícia
c) Els Jutjats de Pau
d) Els Jutjats de primera instància

39. Quines institucions constitucionals composen les Corts Generals?
a) El Congrés dels diputats i el Senat
b) El Congrés i el Govern
c) El Govern i els Ministres
d) El Tribunal de Comptes i el Defensor del Poble

40. Quina de les següents funcions constitucionals no pertany a la Corona?
a) Sancionar i promulgar les lleis
b) Elegir els presidents d’algunes autonomies
c) Convocar i dissoldre les Corts Generals i convocar eleccions
d) Declarar que la justícia s’administra en el seu nom

41. Com és diu el mecanisme mitjançant el qual el Congres dels diputats pot retirar la
confiança que ha dipositat en un president del Govern i substituir-lo per un altre que
representi millor la situació política del moment?
a) Recurs d’inconstitucionalitat
b) Foment del bon Govern
c) Moció de censura
d) Aquest procediment no existeix

42. Quina de les següents afirmacions es contraria a l’entrada legítima en domicili per
part de la policia?
a) Si hi ha suposicions de que hi ha objectes robats en l’interior
b) Si hi ha consentiment del titular
c) En supòsits de delicte flagrant
d) Si ha autorització del judicial
43. Com s’anomena el procediment que permet posar immediatament a disposició
judicial tota persona detinguda il·legalment?
a) Procediment urgent de revisió de la policia
b) Procediment d’habeas corpus
c) Procediment consuetudinari especial
d) Aquest procediment té ha veure amb el dret internacional
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44. Quin és el límit d’alcohol en aire expirat per a conductors novells en el vigent
Reglament General de Conductors?
a) 0,25 mg/litre d’alcohol en aire expirat
b) 0,60 mg/litre d’alcohol en aire expirat
c) 0,15 mg/litre d’alcohol en aire expirat
d) 0,80 mg/litre d’alcohol en aire expirat

45. Quin tipus de permís habilita la conducció d’un vehicle que inclòs els seu conductor
superi els 9 seients i no excedeixi de 17?
a) C1
b) D1
c) C
d) AM

46. Segons el vigent Codi Penal que és un delicte contra la salut pública?
a) Sostreure els medicaments d’una farmàcia o centre de salut
b) Vendre cocaïna a un menor
c) Conduir un vehicle sota l’efecte de medicaments, drogues o substàncies
estupefaents
d) L’homicidi imprudent

47. Segons la llei orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat quina de les
següents funcions no és pròpia de les policies locals?
a) Instruir atestats per accidents de circulació dins el casc urbà
b) Efectuar diligències de prevenció i totes les aquelles accions que tendeixin a
evitar la comissió d’actes delictius en el marc de col·laboració establert en les
Juntes de Seguretat
c) La vigilància del trànsit, seguretat viària i transport en les vies públiques
interurbanes
d) La prestació d’auxili, en els cassos d’accident, catàstrofe o calamitat pública,
participant, en la forma prevista en les Lleis, en l’execució dels plans de
Protecció Civil.

48. Quina de les següents no és una garantia del procés penal?
a) Dret a ser informat de l’acusació
b) Dret a tenir accés a un telèfon mòbil
c) Dret a no declarar contra si mateix i a no confessar-se culpable
d) Dret a la presumpció d’innocència
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49. Segons la llei orgànica 2/1986 de 13 de març, són Forces i Cossos de Seguretat...?
a) Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat dependents del Govern de la Nació
b) Els Cossos de Policia dependents de les Comunitats Autònomes
c) Els Cossos de Policia dependents de les Corporacions Locals
d) Totes les anteriors són correctes
50. Quina de les següents accions és constitutiva de delicte?
a) Fotocopiar i distribuir bitllets de cinc euros
b) Portar al cim una cigarreta de marihuana
c) Conduir un vehicle a motor mentre es parla pel telèfon mòbil
d) Prendre els sol totalment nu a la platja
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Preguntes Reserva:
1. Completi la següent definició: “El defensor del Poble és escollit, per un període de
cinc anys per . . . . . . . . . . ., entre espanyols majors d’edat que es trobin en ple
gaudiment dels seus drets civils i polítics”
a) El Rei
b) El Tribunal Constitucional
c) El Consell General del Poder Judicial
d) Les Corts Generals

2. Quines són les regles de relació entre les diferents normes existents en un mateix
ordenament jurídic i com es solucionen els conflictes i col·lisions que hi pugui haver
entre elles?
a) Atenen al principi consuetudinari comú entre les administracions públiques
b) Atenen al principi de temporalitat i negociador entre els tribunals que les apliquen
c) Atenen als principis de jerarquia, temporalitat, especialitat i competència
d) Les normes estan molt ben fetes i no presenten conflictes.

3. Quines prerrogatives tenen els diputats del Parlament de Catalunya per defensar la
seva independència i llibertat davant la resta de poders públics?
a) Sou suficient garantit, domicili i cotxe oficial
b) La inviolabilitat, la immunitat i el fur especial
c) Protecció policia continua, assessorament legal i protecció de dades
d) No tenen cap prerrogativa que els diferencií de la resta de ciutadans

4. Segons el vigent Estatut de Catalunya en el seu article 84.f) a qui correspon la
competència en matèria de la protecció civil i la prevenció d’incendis?
a) A l’administració autonòmica
b) A l’administració local
c) A l’administració de l’estat
d) A totes les administracions públiques
5. Segons el vigent Estatut de Catalunya en el seu article 2 els poders de la
Generalitat...?
a) Emanen del poble de Catalunya
b) Emanen del Parlament, la Presidència de la Generalitat i el Govern
c) Emanen de les Administracions Públiques
d) Emanen de la llibertat, la igualtat i la solidaritat

