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PROCÉS DE SELECCIÓ DE 6 PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE 

CUBELLES EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ PER A LA TEMPORADA D’ESTIU 

2022 I BORSA DE TREBALL 

 

3r. EXERCICI – PROVA TEÒRICA 

 

DATA: 27/04/2022 

 

COGNOMS I NOM:  

DNI:  

 

 

1. Qui exerceix el comandament immediat de la Policia Local segons la Llei 16/1991, 

del 10 de Juliol, de les Policies Locals? 

a) L’alcalde/essa. 

b) El Cap del Cos. 

c) Junta Local de Seguretat. 

d) Regidor/a de Seguretat Ciutadana. 

 

2. Segons la Llei 16/1991, del 10 de Juliol, de les Policies Locals, qui exerceix el 

comandament de la policia local? 

a) L’alcalde/essa, o persona en qui delegui les atribucions corresponents. 

b) El/la cap del Cos. 

c) La Junta Local de Seguretat. 

d) El/la regidor/a de Seguretat Ciutadana. 

 

3. Quina validesa té el permís de conduir internacional? 

a) 1 any. 

b) 2 anys. 

c) 3 anys. 

d) 5 anys. 

 

4. L’article 33.4 del Codi Penal regula els tipus de penes per als delictes lleus. 

Segons aquest article, les penes de multa podran ser de: 

a) Fins a un mes. 

b) Fins a tres mesos. 

c) Fins a sis mesos. 

d) Fins a dotze mesos. 
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5. Quin es el temps màxim que pot estar  una persona a dependències Policial a 

efectes d’identificació? 

a) Temps màxim de 3 hores. 

b) Temps mínim de 2 a 6 hores. 

c) Temps estrictament necessari. 

d) Temps màxim de 24 hores. 

 

6. El govern i l’administració dels ens municipals corresponen a: 

a) l’ajuntament. 

b) l’alcalde o batlle i els regidors. 

c) l’alcalde. 

d) a i b són correctes. 

 

7. L’atestat policial consta de dues parts: 

a) Cos de l’atestat i diligències. 

b) Diligències i actes. 

c) Cos de l’atestat i l’annex. 

d) Compareixences i actes. 

 

8. Segons la Llei 16/1991, del 10 de Juliol, de les Policies Locals, els principis bàsics 

d’actuació dels policies locals són els següents: 

a) Exercir llurs funcions amb respecte absolut a la Constitució, a l'Estatut 

d'Autonomia i a la resta de l'ordenament jurídic. 

b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que 

estableixen les normes de circulació. 

c) Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho. 

d) Cooperar en la resolució dels conflictes públics i privats, quan siguin requerides 

a fer-ho. 

 

9. Segons l’article 58 de la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals de 

Catalunya. Quan prescriuen les faltes molt greus, des de la data de la comissió de 

la falta: 

a) Al cap de sis anys. 

b) Al cap de dos anys. 

c) Al cap d’un mes. 

d) No prescriuen mai. 

 

10. Conforme l’article 9.3 de la Constitució Espanyola, NO és un principi de l’Estat de 

Dret: 

a) El principi de legalitat. 

b) El principi de seguretat jurídica. 

c) El principi de transparència. 

d) El principi de jerarquia normativa. 
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11. Segons la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 

Catalunya, són funcions pròpies de les policies locals? 

a) Les de policia de seguretat ciutadana i l’ordre públic. 

b) Les de policia de trànsit interurbà. 

c) La col·laboració en les funcions de policia de seguretat ciutadana i ordre 

públic, d’acord amb el que especifiqui la junta local de seguretat. 

d) La vigilància d’espais públics. 

 

 

12. Cada quan ha de renovar el conductor d’un permís de conduir de la classe D1, 

d’edat superior als 65 anys? 

a) Cada 2 anys. 

b) Cada 3 anys. 

c) Cada 5 anys. 

d) Cada 10 anys. 

 

13. Quan es va sancionar la Constitució Espanyola? 

a) El 6 de desembre de 1978 pel poble espanyol. 

b) El 29 de desembre de 1978 pel Govern. 

c) El 31 d'octubre de 1978 per les Corts Generals. 

d) El 27 de desembre de 1978 pel Rei. 

 

14. Quantes disposicions addicionals té la Constitució Espanyola? 

a) 9 

b) 1 

c) 4 

d) 5  

 

15. Segons la Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i 

activitats recreatives, quins tipus d'infraccions contempla? 

a) Faltes menys lleus, lleus i greus. 

b) Faltes lleus, Greus i Molt Greus. 

c) Faltes lleus, menys Greus i Greus. 

d) No pot haver cap tipus de falta, ja que es un procediment administratiu que 

s'inicia d'ofici. 

 

16. Segons la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 

Catalunya, el sistema de seguretat de Catalunya és integrat per: 

a) Les autoritats de seguretat. 

b) Els cossos policials i altres serveis, públics o privats, de seguretat. 

c) Els òrgans de coordinació i participació en matèria de seguretat. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 
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17. Segons la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 

Catalunya, quin és l'òrgan col·legiat superior de Catalunya en matèria de 

seguretat? 

a) La Generalitat. 

b) L'estat. 

c) El Govern. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

 

18. Segons la Llei 16/1991 de 10 de juliol, l'escala intermèdia de la Policia Local està 

formada per les categories de: 

a) Sots-inspector i Inspector. 

b) Caporal i Sergent. 

c) Sots-inspector i Sergent. 

d) Inspector i Intendent. 

 

19. Segons la Llei 16/1991 de 10 de juliol, a l’escala executiva del cos de la policia 

local correspon el grup: 

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

 

20. Segons la Llei 16/1991 de 10 de juliol, la categoria de Superintendent només es 

pot crear en els municipis de més de? 

a) 100.000 habitants. 

b) 150.000 habitants. 

c) 200.000 habitants. 

d) 250.000 habitants. 

 

21. Segons la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 

Catalunya, són funcions compartides entre la Policia de la Generalitat - Mossos 

d’Esquadra i les policies locals? 

a) Les de policia de proximitat, i l’auxili i l’assistència als ciutadans. 

b) Les de policia de seguretat ciutadana i l’ordre públic. 

c) Les de policia administrativa. 

d) La protecció de les autoritats de la Generalitat i la vigilància i la custòdia dels 

edificis, les instal·lacions i les dependències propis. 

 

22. Quina edat mínima es requereix per a obtenir el permís de la classe D1+E? 

a) 18 

b) 20 

c) 21 

d) 24 
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23. D’acord amb el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de 

Cubelles, el Cap del Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població és: 

a) L’alcalde/essa. 

b) El coordinador municipal de l’emergència. 

c) El Cap de la Policia Local. 

d) El Cap de torn de la Policia Local. 

 

24. Cada quan ha de renovar el conductor d’un permís de conduir de la classe A, 

d’edat inferior als 65 anys? 

a) Cada 2 anys. 

b) Cada 3 anys. 

c) Cada 5 anys. 

d) Cada 10 anys. 

 

25. D’acord amb el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de 

Cubelles, la Policia Local forma part del: 

a) Grup Local d’Ordre i Avisos a la població. 

b) Grup Local Sanitari. 

c) Grup Local Logístic i d’Acollida. 

d) Grup d’Intervenció. 

 

26. El conductor d'un permís de conduir de la classe B, podrà portar un remolc de més 

de 750 kg? 

a) No, ja que no disposa del permís de la classe B+E. 

b) Sí, sempre i quan la massa màxima autoritzada del conjunt tractor-remolc 

no excedeixi dels 4.250 kg. 

c) Sí podrà, si té més de tres anys del permís de la classe B. 

d) Cap resposta de les anteriors és correcte. 

 

27. Segons la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 

Catalunya, quin és l’òrgan col·legiat consultiu superior en matèria de coordinació 

entre la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i les policies locals a 

Catalunya? 

a) La Comissió del Govern per a la Seguretat. 

b) La Comissió de Policia de Catalunya. 

c) Les Juntes Locals de Seguretat. 

d) El Consell de Seguretat de Catalunya.  

 

28. Quin permís o llicència es requereix, com  a mínim, per a conduir motocicletes fins 

a 500 cc (fins a 35 Kw – 47 cavalla)? 

a) A2 

b) A 

c) A1 

d) AM 
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29. D’acord amb el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de 

Cubelles, el Director/a del Pla Municipal de Protecció Civil és: 

a) L’alcalde/essa. 

b) El 1r tinent d’Alcaldia. 

c) El coordinador municipal de l’emergència. 

d) El Cap de la Policia Local. 

 

30. El model policial que aborda els problemes de la ciutadania amb proximitat, 

empatia, cercant solucions de convivència i civisme, restant burocràcia, es diu: 

a) Policia comunitària 

b) Policia reactiva 

c) Policia predictiva 

d) Policia de la informació. 
 

 

R1. D’acord amb la Llei orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, en el 

cas d’un ciutadà de nacionalitat espanyola, es considera infracció... 

a) no dur a sobre el DNI quan es pren part en una manifestació. 

b) no tenir un DNI digital. 

c) no dur a sobre el DNI. 

d) la negligència en la custòdia i conservació del DNI, conducta que inclou la 

pèrdua o extraviar-ho en el termini d’un any. 

 

R2. Fins a quants dies pot durar la detenció d´una persona acusada de pertinença a 

banda armada? 

a) Fins a 10 dies. 

b) Fins a  4 dies. 

c) Fins a  7 dies. 

d) Fins a 5 dies. 

 

R3. Quina de les següents persones té l’obligació de denunciar: 

a) Els impúbers. 

b) Un metge en l’exercici de les seves funcions professionals. 

c) Un ministre de culte respecte de les noticies que li haguessin revelat en 

l’exercici de les seves funcions del ministeri. 

d) Un procurador respecte de les instruccions o explicacions que hagués rebut del 

seus clients. 

 

R4. El límit màxim permès d’alcohol en aire expirat per el conductor d’un camió de 

7500 Kg que transporta mercaderia no perillosa, és: 

a) 0,15 mg/l. 

b) 0,30 g/l. 

c) 0.25 mg/l. 

d) 0,0 mg/l. 
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