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PROCÉS SELECTIU:  AGENT DE POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 

 
PROVA DE CONEIXEMENTS : QUESTIONARI AMB RESPOSTES ALTERNATIVES  
 
DATA : 21/11/2020 
 PER ERROR TIPOGRÀFIC S’ANU.LA  LA PREGUNTA NUM. 26 . ES SUBSTITUEIX PER LA 
PREGUNTA NÚMERO 41, PREGUNTA COMPLEMENTÀRIA.  
 

1. Integren el sistema de seguretat pública de Catalunya: 
 

a) Les autoritats amb competència en la matèria i els serveis dependents de les 
administracions respectives, els òrgans de coordinació policial i els òrgans de 
participació ciutadana 

b) El Departament d’Interior, relacions institucionals i participació, els ajuntaments i l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya. 

c) Les forces i cossos de seguretat de l’Estat, els cos de Mossos d’Esquadra i les Policies Locals 
d) Les forces i cossos de seguretat de l’Estat, els cos de Mossos d’Esquadra, les Policies Locals i 

la Policia Portuària. 
 

2. L’article 25 de l’ordenança general municipal de circulació de vehicles de l’ajuntament de Sant 
Joan Despí regula: 
 

a) La circulació a les vies públiques 
b) Les parades i estacionaments 
c) La senyalització i obstacles a la via pública 
d) La immobilització i retirada de vehicles de la via pública 
 

3. La Sala de lo Penal del Tribunal Suprem és la: 
 

a) Primera. 
b) Segona. 
c) Tercera. 
d) Quarta 
 
 
4. Indiqueu el nom del Conseller d'Interior de l'actual Govern de la Generalitat: 

 
a) Pere Aragonès i Garcia 
b) Miquel Sàmper Rodríguez 
c) Josep Bargalló i Valls 
d) Miquel Buch i Moya 
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5. Els valors dels atestats policials abans de la ratificació en el judici oral són considerats: 
 

a) Denúncies 
b) Dictàmens pericials 
c) Querelles 
d) No tenen cap consideració 
 

6. L'escala executiva dels cossos de Policia Local de Catalunya compren les categories de: 
 

a) Sergent i sotsinspector 
b) Sotsinspector i inspector 
c) Inspector 
d) Intendent i intendent major 
 
 
7. Es podran notificar les denúncies de trànsit amb posterioritat a la comissió de la infracció: 

 
a) Quan es tracti de vehicles estacionats incorrectament i el conductor es trobi absent 
b) Quan els vehicles s’hagin identificat mitjançant sistemes de captació i reproducció d’imatges 

degudament autoritzats 
c) Quan la detenció del vehicle pugui suposar un risc concret per a la seguretat del trànsit 
d) Totes les respostes són correctes 
 

8. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat desenvolupa: 
 

a) La reglamentació sobre protecció de la seguretat ciutadana 
b) Els principis bàsics d’actuació i el règim estatutari de tots els cossos policials 
c) Les escales i les categories professionals dels cossos policials autonòmics i locals  
d) b i c són correctes 
 

9. La Policia Local de Sant Joan Despí pertany a: 
 

a) La regió policial central 
b) La regió policial metropolitana nord 
c) La regió policial metropolitana sud 
d) La regió policial metropolitana Barcelona 
 

10. La màxima autoritat municipal en matèria de protecció civil és: 
 

a) El regidor de serveis i emergències 
b) L'alcalde 
c) El regidor de seguretat ciutadana 
d) El cap de la Policia Local 
  



 

                                      

  

 3 

11. Desplegar i executar, si escau, les actuacions establertes en el conveni subscrit entre el 
departament titular de les competències en matèria de seguretat pública i l’ajuntament, és una 
funció de: 
 

a) El Departament d’Interior 
b) La Subdirecció general de coordinació de policies locals 
c) La Junta local de seguretat 
d) La Mesa de Coordinació operativa 
 

12. D’acord amb l’article 12 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, 
les funcions de policia judicial de les policies locals s’han de complir d’acord amb els principis 
de: 
 

a) Cooperació mútua i col·laboració recíproca amb la resta de forces i cossos de seguretat 
b) Col·laboració recíproca amb els òrgans de coordinació policial  
c) Cooperació mútua i jurisdicció territorial única 
d) b i c són correctes 
 
 
13. Indiqueu el nom del Ministre d'Interior de l'actual Govern espanyol: 

 
a) Juan Carlos Campo Moreno 
b) Salvador Illa Roca 
c) Fernando Grande – Marlaska Gómez 
d) José Luis Ábalos Meco 
 

14. La competència per sancionar les infraccions de trànsit a les vies urbanes correspon a: 
 

a) El cap provincial de trànsit 
b) El cap local de trànsit 
c) El cap de la Policia Local 
d) A l'alcalde o regidor delegat 
 
15. Són delictes: 

 
a) Les accions doloses de les persones que perjudiquen la convivència ciutadana 
b) Les accions doloses de les persones que perjudiquen la seguretat ciutadana 
c) Les accions moralment injustes contra la societat 
d) Les accions i omissions doloses o imprudents penades per la llei 
 
16. D’acord amb el procediment disciplinari de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals 

de Catalunya, la suspensió provisional de funcions, llevat de causes imputables a l’expedientat, 
es pot prorrogar fins a un termini màxim de: 
 

a) 3 mesos 
b) 6 mesos 
c) 1 any 
d) 2 anys 
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17. La sostracció de mercaderies per valor de 300 euros de l’interior d’un magatzem tancat, 
utilitzant un comandament electrònic d’obertura a distància que ha perdut el propietari, és: 
 

a) Una delicte de furt 
b) Un delicte lleu de furt 
c) Un robatori amb força 
d) Una apropiació indeguda  
 

18. Quin òrgan és l’encarregat d’aprovar els plans de protecció civil d’àmbit municipal? 
 

a) El ple 
b) La Junta local de seguretat 
c) L’alcalde 
d) El regidor de seguretat ciutadana i protecció civil 
 

19. Segons el règim disciplinari dels cossos de Policia Local de Catalunya, la incorrecció envers els 
superiors, els companys, els subordinats o els ciutadans, és: 
 

a) Una falta greu 
b) Una falta molt greu 
c) Una falta lleu 
d) No constitueix falta 
 
 
20. Segons l’ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als establiments 

d’hostaleria de Sant Joan Despí, la instal·lació d’aparells acústics o altres elements no 
autoritzats: 
 

a) És una falta lleu i es sancionarà amb multa de fins a 150 euros 
b) És una falta greu i es sancionarà amb multa entre 151 i 300 euros 
c) És una falta greu i es sancionarà amb multa entre 301 i 450 euros 
d) És una falta molt greu i es sancionarà amb multa entre 301 a 600 euros 
 

21. Els delictes de calumnia i injuria es poden perseguir: 
 

a) Mitjançant denúncia de l’afectat 
b) Mitjançant querella de l’afectat o del seu representant legal 
c) D’ofici, quan l’acció es dirigeix contra funcionari públic, autoritat o agent de l’autoritat 
d) b i c són correctes 
 
22. Quin d’aquests tribunals culmina l’organització jurisdiccional a les comunitats autònomes? 

 
a) Tribunal Suprem 
b) Audiència Provincial 
c) Audiència Nacional 
d) Tribunal Superior de Justícia 
 

23. D'acord amb la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, quan no sigui 
possible la identificació d’una persona a la via púbica, en cas d’haver de traslladar-la a 
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dependències policials a l’objecte de sancionar una infracció, quin és el temps màxim per 
realitzar aquesta identificació? 
 

a) quatre hores 
b) sis hores 
c) dotze hores 
d) vint i quatre hores 
 

24. D’acord amb el què estableix la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la 
seguretat ciutadana, els agents de l’autoritat poden procedir a ocupar temporalment les armes: 
 

a) només quan no s’acrediti la procedència i la persona no disposi de llicència, permís o 
autorització. 

b) en qualsevol cas, si es considera necessari, per tal de prevenir que es cometi un delicte, 
o quan hi hagi perill per a la seguretat de les persones o dels béns. 

c) només quan hagin estat utilitzades en la comissió d’un delicte. 
d) només aquelles que siguin susceptibles d’utilitzar-se contra terceres persones. 
 
 
25. El president de la Junta Local de Seguretat és: 

 
a) El conseller d’Interior 
b) L'alcalde 
c) El regidor de Seguretat Ciutadana 
d) El cap de la Policia Local 
 

26. Segons l’article 17 de la Constitució Espanyola, quina és la durada màxima de la detenció 
preventiva? 
 

e) 24 hores 
a) 48 hores 
b) 72 hores 
c) 96 hores 
 
27. Quin és l’òrgan col·legiat superior de Catalunya en matèria de seguretat? 

 
a) El Govern de l’Estat 
b) El Govern de la Generalitat 
c) El Departament d’Interior 
d) El Conseller d’Interior 
 
 
28. No és una funció pròpia dels cossos de Policia Local de Catalunya: 

 
a) Exercir de policia administrativa 
b) La vigilància del trànsit a les vies interurbanes 
c) Exercir de policia judicial 
d) Investigar els accidents de trànsit ocorreguts al nucli urbà 
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29. El control sobre armes i explosius és una competència de: 
 

a) La Policia Local 
b) Els Mossos d’Esquadra 
c) La Guàrdia Civil 
d) El cos Nacional de Policia 
 

30. Segons l’ordenança municipal de convivència i civisme de Sant Joan Despí, realitzar les 
necessitats fisiològiques en espais de concorreguda afluència de persones: 
 

a) És una falta lleu i es sancionarà amb multa de fins a 100 euros 
b) És una falta greu i es sancionarà amb multa entre 101 i 200 euros 
c) És una falta lleu i es sancionarà amb multa de fins a 150 euros 
d) És una falta greu i es sancionarà amb multa entre 151 i 300 euros 
 
 
31. L’Estatut d’autonomia de Catalunya és: 
 
a) Una llei ordinària que forma part de l’ordenament jurídic de l’Estat. 
b) Una llei ordinària que no forma part de l’ordenament jurídic de l’Estat. 
c) Una llei orgànica que no forma part de l’ordenament jurídic de l’Estat. 
d) Una llei orgànica que forma part de l’ordenament jurídic de l’Estat. 
 

32. Segons la constitució espanyola, la sobirania nacional resideix en: 
 

a) Les corts generals, que representen a tots els ciutadans 
b) El rei 
c) El poble espanyol 
d) El govern de l’Estat 
 
 
33. La taxa màxima d’alcoholèmia permesa per als conductors professionals i per als conductors 

novells és: 
 

a) 0,10 mg/litre d’aire espirat 
b) 0,15 mg/litre d’aire espirat 
c) 0,25 mg/litre d’aire espirat 
d) 0,50 mg/litre d’aire espirat 

 

34. La Policia Local de Sant Joan Despí pertany a l’Àrea Bàsica Policial de: 
 

a) Cornellà de Llobregat 
b) Esplugues de Llobregat 
c) Hospitalet de Llobregat 
d) Barcelona 
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35. Segons el règim disciplinari dels cossos de Policia Local de Catalunya, tota actuació que 
signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge 
o qualsevol altra condició o circumstància personal o social és: 
 

a) Un delicte 
b) Una falta molt greu 
c) Una falta greu 
d) Una falta lleu 
 

36. D’acord amb el règim disciplinari de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de 
Catalunya, la manca notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les 
tasques encomanades és: 
 

a) una amonestació 
b) una falta lleu 
c) una falta greu 
d) una falta molt greu 
 
 
37. D'acord amb la Llei d'enjudiciament criminal, en quins dels següents delictes, una persona 

detinguda pot renunciar al dret a l'assistència lletrada? 
 
a) Delictes contra el patrimoni 
b) Delictes contra la seguretat del trànsit 
c) Delictes contra el medi ambient 
d) Delictes socioeconòmics 
 
38. El termini màxim per contestar les al·legacions presentades contra una denúncia de trànsit, és 

de: 
 

a) deu dies 
b) quinze dies 
c) vint dies 
d) trenta dies 
 
 
39. La persona consumidora d’heroïna que és atrapada venent una dosi, està cometent un delicte 

contra: 
 

a) La seguretat col·lectiva 
b) La seguretat ciutadana 
c) La salut pública 
d) Les persones 

 
 

40. Segons l’ordenança municipal de convivència i civisme de Sant Joan Despí, la circulació d’un 
gos deslligat, sense corretja de subjecció, a la via pública, és: 
 

a) És una falta lleu i es sancionarà amb multa de fins a 150 euros 
b) És una falta greu i es sancionarà amb multa entre 151 i 300 euros 
c) És una falta greu i es sancionarà amb multa entre 301 i 450 euros 
d) És una falta molt greu i es sancionarà amb multa entre 301 a 450 euros 
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PREGUNTES  COMPLEMENTÀRIES 

 
41. Qui s’ocupa de coordinar els Mossos d’Esquadra i les Policies locals? 

 
a) La Direcció General de Policia 
b) La Subdirecció General de coordinació de la Policia de Catalunya 
c) La Subdirecció General dels Mossos d’Esquadra 
d) La Subdirecció General de les Policies Locals de Catalunya 
 

42. Qui sanciona i promulga les lleis segons la Constitució Espanyola? 
 

a) El rei 
b) El president del Govern 
c) El president del Congrés 
d) El ministre de Justícia 
 
43. Quina majoria és necessària per a l’aprovació d’una llei orgànica? 

 
a) Simple 
b) Absoluta 
c) Qualificada 
d) Ponderada 
 

44. Quina és la jurisdicció competent per a conèixer dels delictes que cometin els membres de les 
forces i cossos de seguretat en l’exercici de les seves funcions? 

 
a) Especial. 
b) Contenciosa administrativa 
c) Ordinària 
d) Cap és correcte 
 

 

 
 


