Ajuntament de l’Escala
vila marinera

PROVA TEÒRICA DEL PROCÉS SELECTIU DEL CONCURS OPOSICIÓ PER LA PROVISIÓ
D’UNA BORSA D’AGENTS DE POLICIA LOCAL (EXP. 2022/436).

1.- D’acord amb l’Estatut de Catalunya, a qui pertoca la coordinació de l’actuació de les
Policies Locals, és:
a)
b)
c)
d)

A subdelegats del Govern de cada província
A la Generalitat
A l’Alcalde respectiu
Als Plens municipals

2.- El Ministeri de l’Interior exerceix les competències en matèria de trànsit a través:
a) De la Direcció General de la Guàrdia Civil.
b) De la Direcció General dels Mossos d’Esquadra.
c) De la Prefectura Central de Trànsit.
d) Cap de les respostes anteriors es veritat.
3.- L’ordenació i control del trànsit en vies urbanes i la vigilància d’aquesta per agents
propis es competència:
a) Dels municipis.
b) Dels municipis, excepte en aquells llocs que s’hagin reservat per a ells la
pròpia Comunitat Autònoma.
c) De l’Administració de l’Estat.
d) Del Ministeri de l’Interior.

4.- La retirada de vehicles en les vies interurbanes i el seu posterior dipòsit, és
competència dels municipis:
a) Veritat, en els casos i condicions que reglamentàriament es determini.
b) Veritat, sempre que es tracti de vehicles de MMA igual o inferior a 3500 Kg.
c) Fals.
d) Les respostes a) i b) son veritat.
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5.- La realització de les proves d’alcoholèmia en vies urbanes es competència de:
a) Els municipis.
b) Els municipis, de conformitat amb les directrius que determini la Diputació.
c) Els municipis, de conformitat amb els criteris que determinin els Mossos
d’Esquadra.
d) DGT

6.- Estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció de substàncies estupefaents,
psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues:
a) Les mateixes persones que estan obligades a sotmetre’s a les proves de
alcoholèmia.
b) Els conductors de vehicles a motor exclusivament.
c) Els conductors de ciclomotors exclusivament.
d) Els conductors de vehicles a motor i ciclomotors exclusivament.

7.- Tenint en compte el resultat lesiu, els accidents de trànsit es classifiquen en:
a) Mortals i amb ferits.
b) Mortals, amb ferits i amb danys materials.
c) Col·lisions i encalçaments.
d) Frontals i laterals.

8.- En l’ordre de prioritat establert en la Llei de Bases entre els diferents tipus de
senyalització, ocupa el primer lloc:
a) Els senyals i ordres dels agents de la circulació.
b) Els senyals de balisament fitxes i mòbils.
c) Els semàfors.
d) Els senyals verticals de circulació.

9.- Les Policies Locals són:
a) Instituts armats de naturalesa militar
b) Instituts uniformats de naturalesa civil
c) Entitats professionals dependents dels municipis i del departament
d’Interior
d) Instituts armats de naturalesa civil amb estructura i organització
jerarquitzades
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10.- En quins municipis hi pot haver Policia Local
a) En municipis de més de 10.000 hab. Si ho acorda la Junta de Govern
b) En municipis de més de 10.000 habitants
c) En municipis de menys de 10.000 hab., exclusivament amb l’autorització del
Conseller de Governació.
d) La primera i la tercera respostes són correctes
11.- A qui correspon el comandament suprem de la Policia Local
a) Al Cap del Cos, que d’acord amb la Llei 16/1991 ha de ser Inspector
b) Al Regidor de Seguretat ciutadana
c) A l’Alcalde, tot i que pot delegar les atribucions d’acord amb la normativa
vigent
d) Cap de les respostes és correcta.

12.- Quina d’aquestes funcions no correspon a la Policia Local:
a) Cooperar en conflictes privats, quan siguin requerides per fer-ho
b) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària al
municipi
c) Vigilar els espais públics
d) Rebre i tramitar a l’autoritat judicial totes les denúncies del municipi

13.- D’acord amb la Llei 16/1991, digui quina de les següents equivalències no és
correcta:
a)
b)
c)
d)

Intendent- escala superior
Sergent- escala intermèdia
Sots-inspector – escala executiva
Caporal –escala bàsica

14.- Qui era el Conseller en Cap de la ciutat de Barcelona l’Onze de setembre de 1714.
a)
b)
c)
d)

Prat de la Riva
Lluís Companys
Rafel Casanova
Pere Alsius
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15.- Indica quina relació de comarques no pertany a la mateixa província
a)
b)
c)
d)

Alt Empordà, Garrotxa, Ripollès, Pla de l’Estany
Baix Ebre, Montsià, Alt Urgell, Priorat
Alta Ribagorça, Segrià, Segarra, Vall d’Aran
Anoia, Bages, Osona, Vallés Occidental

16.- Que signifiquen les sigles TIC?
a)
b)
c)
d)

Teories d’interès comunitari
Tecnologies de la informació i la comunicació
Tractats Internacionals de Catalunya
Transports Internacionals per carretera

17.- La forma política de l’Estat espanyol és:
a)
b)
c)
d)

Monarquia constitucional
Monarquia parlamentaria
Monarquia presidencial
A,b i c són correctes

18.- D’acord amb la Constitució, Espanya es va constituir en:
a)
b)
c)
d)

Estat monàrquic presidencial
Estat social de dretes
Estat social i democràtic de Dret
Estat parlamentari protector de les llibertats

19.- Territorialment, l’Estat espanyol s’organitza en:
a)
b)
c)
d)

Govern, Corts Generals i la Corona
Municipis, províncies i comunitats autònomes
Comarques, províncies i Comunitats autònomes
Regions, províncies i Comunitats autònomes

20.- Qualsevol projecte de reforma de la Constitució espanyola ha de ser aprovat per:
a)
b)
c)
d)

Tots els Diputats del Congrés
Els 3/5 de cadascuna de les Cambres
La majoria absoluta de Senadors
La meitat més un dels Diputats
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21.- Quins són els Poders a l’Estat espanyol
a)
b)
c)
d)

Executiu, legislatiu i constitucional
Legislatiu, executiu i judicial
Legislatiu, governatiu i judicial
Executiu, legislatiu, judicial i parlamentari

22.- La coordinació en matèria de Policia de la Generalitat i les Forces i Cossos de
Seguretat de L’Estat, s’articula a través dels acords de :
a)
b)
c)
d)

Del Conseller d’Interior i Govern de L’Estat
De les Juntes autonòmiques de Seguretat
De la Junta de Seguretat de Catalunya
De les Juntes Locals de Seguretat

23.- Les juntes locals de seguretat són obligatòries.
a) en tots els municipis.
b) els que tenen policia local
c) en els de mes de 5000 habitants
d) en els de més de 10000 habitants
24.- El límit de velocitat establert en casc urbà, segons el Reglament General de
Circulació és de:
a) 50 km/h ó 30 Km/h indistintament
b) 50 Km/h excepte llocs senyalitzats a 30 Km/h
c) 30 Km/h excepte llocs senyalitzats a 50 Km/h
d) Totes son correctes
25.- Quina carretera principal uneix L’Escala amb l’Autopista?
a) GI 632
b) GI 672
c) carretera comarcal l’Escala, Autopista AP7
d) GI 623

RESERVA
1.- Els peatons estan obligats a transitar per la zona peatonal, excepte:
a) aquesta no existeixi o no sigui practicable
b) no hi ha excepcions
c) per la calçada no poden transitar mai
d) a) b) i c) son incorrectes.

