Aspirant amb DNI núm: .................................................................................

PROVA CONEIXEMENTS
ESPECÍFICS
CONVOCATÒRIA AGENTS DE LA
POLICIA LOCAL
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1) Quines de les següents poblacions NO limita amb Badia del Vallès?
a) Sabadell
b) Ripollet
c) Cerdanyola del Vallès
d) Barberà del Vallès

2) Quina és la superfície total de Badia del Vallès?
a) 8 km2 de superfície
b) 0,5 km2 de superfície
c) 5 km2 de superfície
d) 0,9 km2 de superfície

3) La població de Badia del Vallès a l’any 2020 era, aproximadament, de:
a) 9.400 habitants
b) 23.400 habitants
c) 13.400 habitants
d) 50.200 habitants

4) Quina és la Llei Orgànica del Codi Penal:
a) La Llei Orgànica 11/1995, de 23 de novembre
b) La Llei Orgànica 12/1995, de 23 de novembre
c) La Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre
d) Cap de les anteriors correspon a la Llei Orgànica del Codi Penal

5) El fet de conduir un vehicle a motor o un ciclomotor sense haver obtingut mai
un permís de conducció o llicència, suposa.....
a) la comissió d’una infracció al Reglament General de Vehicles
b) la comissió d’una infracció al Reglament General de Circulació
c) la comissió d’un delicte contra la seguretat viària
d) Cap de les respostes anteriors és correcta
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6) L’article 13 del Codi Penal estableix que:
a) Són delictes greus les infraccions que la llei castiga amb pena greu
b) Són delictes greus les sancions que la llei castiga amb pena greu
c) Són delictes greus les sancions que la llei castiga amb una pena molt greu
d) Són delictes greus les infraccions que la llei castiga amb una pena menys greu

7) De conformitat amb la Llei de Policies Locals, pel que fa a les relacions amb la
comunitat, els policies locals han de: “Actuar, en l’exercici de llurs funcions,
amb la decisió necessària i sense retard, quan d’això depengui evitar un mal
greu, immediat i irreparable, i regir-se, en fer-ho, pels principis ............ en la
utilització dels mitjans a llur abast”.
a) de celeritat, rapidesa i proporcionalitat
b) de congruència, oportunitat i eficàcia
c) de congruència, oportunitat i proporcionalitat
d) La a) i la b) són correctes

8) A quin article fa referencia la Constitució Espanyola que “Ningú pot ser
condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se
no constitueixen delicte, falta o infracció administrativa, segons la legislació
vigent en aquell moment”?
a) Article 17
b) Article 18
c) Article 14
d) Article 25

9) D’acord amb les escales i categories administratives a la Llei 16/1991 de
Policies Locals de Catalunya, a quina escala professional es classifica un
Sergent:
a) Escala Bàsica
b) Escala Executiva
c) Escala Superior
d) Escala Intermèdia
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10) D’acord amb la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, són elements
del municipi:
a) El territori, la població i l’organització
b) L’ajuntament, la població i els serveis
c) El territori, els serveis i la població
d) L’organització, la població i la toponímia

11) Les motocicletes amb una potència màxima de 35kW i una relació
potència/pes màxima de 0,2kW/kg i no derivades d’un vehicle amb més del doble
de la seva potència, necessiten una autorització de conduir del tipus:
a) AM
b) A2
c) A1
d) La resposta b i c són correctes

12) La llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític són valors superiors
de:
a) L’estat espanyol
b) L’ordenament jurídic
c) L’ordenament constitucional
d) L’ordenament democràtic

13) Els membres de les Forces o Instituts armats o dels Cossos sotmesos a
disciplina militar, podran exercí el dret de petició:
a) Normés col·lectivament i d’acord amb el que disposa la seva legislació específica.
b) D’igual manera que la resta de ciutadans
c) Individual i col·lectivament
d) Només individualment i d’acord amb el que disposa la seva legislació específica

14) Qui va aprovar la Constitució Espanyola de 1978?
a) Les Corts Generals
b) El Rei
c) El Congrés dels Diputats
d) El Senat
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15) De conformitat amb l’article 140 de la Constitució Espanyola, els municipis:
a) no gaudiran de personalitat jurídica
b) gaudiran de personalitat jurídica pròpia
c) gaudiran de personalitat jurídica plena
d) gaudiran de personalitat jurídica pròpia i plena

16) Els regidors seran elegits mitjançant sufragi:
a) universal, igual, lliure, proporciona i secret , en la forma establerta al seu reglament
b) universal, igual, lliure, directe i secret, mitjançant un sistema proporcional
c) universal, igual, lliure, directe i secret, en la forma establerta per la llei
d) cap de les respostes anteriors és correcta.

17) La província és una entitat local determinada per l’agrupació de:
a) Entitats locals
b) Municipis
c) Entitats menors
d) Cap de les respostes anteriors és correcta

18) Les relacions de la Generalitat de Catalunya amb l’Estat es fonamenten en el
principi de:
a) preponderància de l’Estat
b) preponderància de la Generalitat
c) lleialtat institucional mútua
d) lleialtat constitucional bàsica

19) Segons l’article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, la Junta de Govern
Local existeix en tots els municipis amb una població superior a:
a) 1.000 habitants
b) 2.500 habitants
c) 5.000 habitants
d) 10.000 habitants
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20) Dictar bàndols correspon a:
a) Alcalde/essa
b) Ple
c) El/la Secretari/a de la Corporació
d) Junta de Govern Local

21) Als procediments iniciats d’ofici, el venciment del termini màxima establert
sense que s’hagi dictat i notificat resolució:
a) Eximeix a l’Administració del compliment de l’obligació legal de resoldre
b) No eximeix a l’Administració del compliment de l’obligació legal de resoldre
c) Implica la prorroga automàtica del termini per resoldre per un mes
d) Cap de les respostes anteriors és correcta

22) Els documents electrònics administratius, perquè siguin vàlids, hauran de:
a) Disposar de les dades d’identificació que permetin la seva individualització.
b) Incorporar una referència temporal del moment en que han estat emesos
c) Incorporar les signatures electròniques que corresponguin d’acord amb el que
preveu la normativa aplicable
d) Totes les respostes anteriors són correctes

23) Les còpies autèntiques realitzades per una Administració Pública:
a) Assorteixen únicament efectes administratius
b) No tindran cap efecte administratiu
c) Únicament tindran validesa a la mateixa Administració
d) Tindran validesa en la resta d’Administracions

24) La multa coercitiva és:
a) Dependent de les sancions que puguin imposar-se amb tal caràcter i incomptable
amb elles.
b) Independent de les sancions que puguin imposar-se amb tal caràcter i compatible
amb elles.
c) Dependent de les sancions que puguin imposar-se amb tal caràcter i compatible
amb elles.
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d) Independent de les sancions que puguin imposar-se amb tal caràcter i incompatible
amb elles

25) Segons el règim disciplinari de la Llei 16/1991 de Policies Locals de
Catalunya, és una falta molt greu:
a) La manca d’assistència sense causa justificada.
b) L’obstaculització de l’exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals
c) El consum de begudes alcohòliques durant el servei i el fet de negar-se a les
comprovacions tècniques pertinents.
d) La reincidència en la comissió de faltes lleus.

26) En quin àmbit competencial de la Policia Local es trobar el fer de complir les
ordenances municipals?
a) Policia administrativa
b) Policia assistencial
c) Seguretat ciutadana
d) Policia sancionadora

27) El dret a l’exercici de la vaga dels/de les empleats/des públics/iques
s’exercirà:
a) Amb la garantia del manteniment dels serveis essencials de la comunitat
b) De manera obligatòria quan es tracti de vaga general
c) D’acord amb la legislació aplicada a cada cas
d) De manera que ningú pugui ésser obligat a treballar

28) Quin article del Codi Penal recull el delicte de detenció il·legal realitzat per
autoritat o funcionari/ària públic/a?
a) L’article 157
b) L’article 167
c) L’article 166
d) L’article 176
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29) Tota persona detinguda ha d’estar informada de forma immediata i manera
que li comprensible:
a) Dels seus drets
b) De les raons de la seva detenció
c) Dels seus drets i de les raons de la seva detenció
d) Dels seus drets, de les raons de la seva detenció i la durada de la seva retenció

30) Quin delicte cometrà el/la funcionari/ària públic/a que, amb coneixement de
la seva injustícia, dictés una resolució arbitraria en un assumpte administratiu?
a) suborn
b) prevaricació
c) malversació
d) tràfic d’influències

31) No correspon a la Policia Local com a policia administrativa:
a) Vigilància i compliment d’ordenances municipals
b) Control d’autoritzacions de manifestacions a l’espai públic
c) Protecció del medi ambient
d) Control d’horaris d’establiments públics

32) Les Ordenances Municipals:
a) Es notifiquen.
b) Es publiquen.
c) Segons els casos, es notifiquen o es publiquen
d) Només es comuniquen

33) El temps màxim que pot durar una detenció és:
a) No més de 44 hores. Finalitzat aquest termini, la persona haurà de ser
immediatament posada en llibertat o a disposició de l’autoritat judicial.
b) NO més de 48 hores. Finalitzat aquest termini, la persona haurà de ser
immediatament posada en llibertat o a disposició de l’autoritat judicial.
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c) En cap cas, podrà allargar-se més enllà de les 72 hores, a excepció dels casos
previstos en la legislació sobre “terrorisme”, en que la detenció pot tenir una durada
màxima de 48 hores més.
d) En cap cas, podrà allargar-se més enllà de les 78 hores, a excepció dels casos
previstos en la legislació sobre “terrorisme”, en que la detenció pot tenir una durada
màxima de 24 hores més.

34) D’acord amb l’Ordenança de Convivència i Civisme de l’Ajuntament de Badia
del Vallès, el consum de begudes alcohòliques a la via pública està recollit i
sancionat a l’article:
a) L’article 15.6
b) L’article 28.4
c) L’article 36.6
d) L’article 30.8

35) D’acord amb l’Ordenança de Convivència i Civisme de l’Ajuntament de Badia
del Vallès, les sancions previstes per a les infraccions greus regulades en
aquestes són:
a) Una multa de 751 a 1500 €
b) Una multa de 601 a 1500 €
c) Una multa de 601 a 1250 €
d) Una multa de 601 a 1800 €

36) En quin carrer del municipi es troba ubicada la deixalleria municipal de Badia
del Vallès?
a) A l’Avinguda Cantàbric
b) A l’Avinguda Mediterrània
c) A l’Avinguda Costa Brava
d) A l’Avinguda Costa Blava

37) En quin carrer del municipi es troba ubicat l’Hotel d’Entitats?
a) A l’Avinguda Burgos
b) A l’Avinguda Via de la Plata
c) A l’Avinguda Cantàbric
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d) A l’Avinguda Costa Blava

38) En quin any es va constituir Badia del Vallès com a municipi?
a) L’any 1992
b) L’any 1993
c) L’any 1994
d) L’any 1995

39) Qui és l’actual 1r/1a Tinent/a d’Alcalde/essa i Regidor/a de Seguretat
Ciutadana de l’Ajuntament de Badia del Vallès?
a) La Sra. Eva Menor Cantador
b) La Sra. Montserrat Jiménez Molina
c) El Sr. Josep Martínez Valencia
d) El Sr. Rafael Moya Camarón

40) Com s’interpreten les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats
que la Constitució Espanyola reconeix en el seu article 10?
a) De conformitat amb els tractats i acords internacionals sobre les matèries
b) De conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans
c) De conformitat amb els tractats i acords nacionals sobre les matèries
d) Totes les respostes anteriors són correctes.

41) El Ple de la Corporació és convocat per:
a) La Junta de Govern Local
b) L’Alcalde/essa amb l’assistència del/de la Secretari/ària Municipal
c) Una quarta part dels regidors i regidores
d) L’Alcalde/essa

42) Als municipis amb una població inferior als 50.000 habitants, l’Ajuntament no
està obligat a prestar el següent servei:
a) Transport col·lectiu urbà de viatgers.
b) Protecció civil
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c) Extinció d’incendis
d) Avaluació i informació de situacions de necessitat social.

43) Quan obté una persona la capacitat jurídica?
a) A partir dels 14 anys
b) A partir dels 18 anys
c) A partir dels 16 anys
d) A partir del naixement

44) Quin article de la Constitució Espanyola fa referència a les forces i cossos de
seguretat?
a) L’article 102
b) L’article 103
c) L’article 104
d) L’article 105

45) Quin permís de conduir serà necessari per poder conduir un camió amb MMA
de 7.500 Kg?
a) C1
b) C2
c) C
e) C i E

46) Els testimonis sordmuts d’un delicte o que no coneguin l’idioma espanyol:
a) No se’ls podrà prendre declaració.
b) L’article 698 de la Llei d’Enjudiciament Criminal estableix els intèrprets a les sales
judicials.
c) Són testimonis nuls o de baixa qualificació, per aquest motiu es requerirà d’altres
elements de prova.
d) Seran examinats dels modus prescrit a l’article 440 de la Llei d’Enjudiciament
Criminal.
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47) En dret penal, quin són les causes que exclouen l’antijuridicitat?
a) La legítima defensa i la força irresistible
b) La legítima defensa i el principi de necessitat
c) El principi de necessitat, la legítima defensa i el compliment d’un deure o l’exercici
d’ofici a càrrec.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta

48) Quants punts es perden per sancions d’alcoholèmia?
a) 2, 4 o 6 punts.
b) 2, 3, 4 o 6 punts
c) 4 o 6 punts
d) 2 o 6 punts

49) Quin article del Codi Penal tipifica la negativa a sotmetre’s a les proves
legalment establertes per a la comprovació de les taxes d’alcoholèmia i la
presència de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques?
a) L’article 380
b) L’article 381
c) L’article 382
d) L’article 383

50) Com a norma general, quin temps haurà de transcorre per poder tornar a
obtenir el permís de llicència de conducció, un conductor que hagi perdut tots
els punts assignats al seu permís de conduir?
a) 6 mesos en general i 3 mesos en el cas de conductors professionals
b) 3 mesos i 6 mesos en cas de reincidència de la pèrdua de punts
c) 3 mesos en general i 1 mes en el cas de conductors professionals
d) 1 mes en general i 3 mesos en el cas de conductors professionals.
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Reserva:
51) Qui és l’actual Alcalde/essa de Badia del Vallès?
a) El Sr. Rafael Moya Camarón
b) La Sra. Eva Menor Cantador
c) El Sr. Josep Martínez Valencia
d) El Sr. Iván Sanz Pérez
52) S’entén per documents públics administratius:
a) Els vàlidament emesos pels òrgans de les Administracions Públiques
b) Els remesos per persones físiques o jurídics als òrgans de les Administracions
Públiques.
c) Les respostes a i b són correctes.
d) Les respostes a i b són incorrectes.
53) Els òrgans específics de representació dels/de les funcionaris/àries són:
a) Els delegats de personal
b) Les juntes de personal
c) Els sindicats
d) Els delegats de personal i les juntes de personal
54) Quin delicte cometrà el particular que ofereix qualsevol tipus de retribució a
un/a funcionari/ària públic/a per a que realitzi un acte contrari als seus deures
inherents al seu càrrec?
a) Usurpació
b) Suborn
c) Frau
d) Tràfic d’influències
55) Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil o d’altres dispositius que
redueixin l’atenció del conductor, suposa una pèrdua de:
a) 2 punts
b) 4 punts
c) 3 punts
d) 6 punts
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