EXAMEN TEST CONVOCATÒRIA 13/2021 BORSA AGENTS POLICIA LOCAL

1a PART:

20 preguntes sobre coneixements del municipi de Salt així com de cultura general i

sobre l'actualitat social, cultural i política general

1. El grup musical barceloní “Manel” interpreta música:
A. Techno
B. Pop / folklòrica
C. Metal / rock
D. Punk
2. Quina esportista catalana ha aconseguit aquest any la medalla de plata als JJOO a
la modalitat “snowboard halfpipe”?
A. Monserrat Cuixart
B. Queralt Castelllet
C. Ariadna Martí
D. Carme Laforet
3. Quin país ha guanyat la Copa d’Àfrica de futbol aquest any?
A. Gàmbia
B. Kènia
C. Egipte
D. Senegal
4. G. F. Händel és considerat un dels compositors més influents de la música
occidental i universal. A quin país va néixer?
A. Àustria
B. Holanda
C. Alemanya
D. Bèlgica
5. Quin film va obtenir l’any 2021 l’Oscar a la millor pel·lícula?
A. Joker
B. Emma
C. Mank
D. Nomadland
6. Quina és l’obra més coneguda del pintor noruec Edvard Munch?
A. El pensador
B. El cavaller blau
C. El crit
D. Girafa cremant
7. Quant és el 50% de 75?
A. 27
B. 37
C. 37,5
D. 28
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8. L’any 1988 l’Ajuntament de Salt va decidir instituir uns premis, els Tres de Març,
dedicats al civisme. Qui va rebre aquest premi l’any 2021?
A. Marrecs de Salt
B. Les Vetes
C. L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Salt
D. Escola d’Adults de Salt
9. Com es diu el volcà que va erupcionar a La Palma l’any 2021?
A. Monte Viejo
B. La Palma Vieja
C. Cumbre Vieja
D. Cumbre Taburiente
10. Qui és el regidor actual de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Salt?
A. Jordi Viñas i Xifra
B. Joan Martín i Puntada
C. Ramon Pujadas i Porcell
D. Antoni Vidal i Sastre
11. El primer cap de setmana d’octubre celebrem a Salt :
A. La Festa Major
B. La Fira de l’all i el planter
C. La Fira Internacional del Cistell
D. La segregació de Girona
12. La Mirona és :
A. Una marca de productes tèxtils molt resistents
B. Un centre comercial ubicat a prop de l’AP-7
C. Una sala de concerts i espectacles
D. La seu de la UOC i la UNED a Salt
13. Salt està agermanada amb dues ciutats. Aquestes són:
A. Lingen i Bourdeux
B. Perpignan i Lorca
C. Quilalí i Lorca
D. Quilalí i Lingen
14. El barri del Veïnat es troba situat a la zona:
A. Nord del municipi
B. Sud del municipi
C. Est del municipi
D. Oest del municipi
15. Quins dies de la setmana hi ha mercat no sedentari a Salt?
A. Dilluns i divendres
B. Dimecres i divendres
C. Divendres únicament
D. Dimarts i dissabte
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16. On es troba l’església Sant Cugat de Salt?
A. Al Barri Vell
B. Al Barri del Veïnat
C. Al Barri Mas Masó-Hospital
D. Al Barri dels Escriptors
17. El Ple de l’Ajuntament de Salt està integrat per:
A. 17 regidors
B. 19 regidors
C. 21 regidors
D. 23 regidors
18. Quin d’aquest partits no té representació al Ple de l’Ajuntament de Salt?
A. PSC
B. ERC
C. VOX
D. CIUTADANS
19. Quin dia es considera el dia festiu oficial de la Festa Major de Salt?
A. 11 de setembre
B. 9 d’agost
C. 25 de juliol
D. 15 de juny
20. Quin nom rep el parc hospitalari ubicat a Salt?
A. Santa Caterina
B. Marti i Julià
C. Josep Trueta
D. Alfons Moré

Preguntes de reserva 1a part
21. Quin d’aquests països no pertany a la Unió Europea?
A.
B.
C.
D.

Estònia
Croàcia
Ucraïna
Letònia

22. Qui és l’actual Conseller d’Interior ?
A.
B.
C.
D.

Jaume Giró
Roger Torrent
Joan Delort
Joan Ignasi Elena
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2a PART:

20 preguntes relacionades amb les funcions del lloc de treball, d’acord amb els

continguts del temari especificat a l’Annex I de les bases

1. La detenció policial màxima d’una persona de 14 anys és de:
a. 48 hores
b. 24 hores
c. 72 hores
d. No es pot detenir
2. El Codi Penal indica que serà un delicte penal :
a. Conduir un vehicle a motor havent ingerit alcohol
b. Conduir un vehicle a motor amb mes de 0,40 mg d’alcohol per litre d’aire espirat i
haver patit un accident
c. Conduir un vehicle a motor amb mes de 0,60 mg d’alcohol per litre d’aire espirat
d. La resposta b i c són correctes
3. El Reglament General de Vehicles indica que els turismes estan exempts de passar
la primera inspecció tècnica des de la seva matriculació:
a. 3 anys
b. 4 anys
c. 5 anys
d. 2 anys
4. La Llei 16/91 de les PL de Catalunya indica que la categoria de sergent s’accedeix
per:
a. Concurs-oposició per promoció interna o ampliada a altres cossos de policia
b. Concurs per promoció interna o ampliada a altres cossos de policia
c. Oposició per promoció interna o ampliada a altres cossos de policia
d. Concurs oposició lliure
5. La policia local exerceix la funció de policia judicial segons la llei 16/91 de les PL de
Catalunya:
a. Per iniciativa pròpia
b. A requeriment de l’autoritat judicial o el Ministeri Fiscal
c. A requeriment dels seus superiors jeràrquics
d. Totes les respostes són correctes
6. Quin és l’Òrgan permanent i estable de coordinació entre les diferents policies en
un mateix terme municipal:
a. Mesa de coordinació operativa
b. Junta Local de Seguretat
c. Consell municipal de seguretat
d. Comissió de policia al municipi
7. Segons l’actual Ordenança Municipal de circulació, un vehicle pot ser retirat per
estacionar en zona blava sense el comprovant horari, quan sigui de forma reiterada, hi
ha reiteració quan tingui:
a. 4 o més denuncies no prescites o caducades
b. 5 o més denuncies no prescites o caducades
c. 3 o més denuncies no prescites o caducades
d. 6 o més denuncies no prescites o caducades
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8. Quina és l’edat mínima per obtenir el permís de conduir vehicle classe D amb
passatgers:
a. 18 anys
b. 21 anys
c. 24 anys
d. 20 anys
9. Segons la Constitució Espanyola, per exercir el dret de reunió i manifestació cal:
a. Demanar autorització prèvia
b. Comunicar-ho prèviament a l’autoritat
c. Comunicar-ho prèviament a l’autoritat si es realitza en llocs de trànsit públic
d. No cal autorització ni comunicació prèvia sigui on sigui realitzada
10. Segons la normativa municipal, ha d’existir Junta de Govern a:
a. Tots els municipis
b. Municipis de més de 2.000 habitants
c. Municipis de més de 10.000 habitants
d. Municipis de més de 5.000 habitants
11. Segons l’article 164 de l’actual Estatut d’Autonomia de Catalunya, el control i la
vigilància del trànsit li correspon a Catalunya:
a. L’Estat
b. La Generalitat de Catalunya
c. Els Ajuntaments
d. La Diputació provincial
12. Una persona que compra un telèfon mòbil amb coneixement que ha estat furtat,
realitza:
a. Un delicte de compra de cosa robada
b. Un delicte com a còmplice del furt
c. Una infracció molt greu per la llei 4/2015 de protecció de la Seguretat ciutadana
d. Un delicte de receptació
13. Un conductor menor d’edat, de 14 anys, que condueix un ciclomotor sense TENIR
permís de conduir, realitza:
a. Un delicte penal
b. No és cap delicte ja que és un menor amb 14 anys
c. Un il·lícit administratiu molt greu segons la RD del Trànsit
d. Un il·lícit administratiu greu, segons la Llei del Trànsit
14. L’exhibició d’un bat de beisbol amb ànim intimidatori segons la llei 4/2015 de PSC
és sanciona com:
a. Un delicte penal
b. Un il·lícit administratiu greu
c. Un il·lícit administratiu molt greu
d. Un il·lícit administratiu lleu
15. Un conductor que condueix un patinet elèctric per un vorera de vianants realitza,
segons la norma del trànsit a aplicar:
a. No és cap il·lícit si circula a la velocitat d’un vianant
b. Un il·lícit administratiu greu
c. Un il·lícit administratiu molt greu
d. Un il·lícit administratiu lleu
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16. Una persona que fa una estrebada d’un “bolso” a una senyora, la qual està a punt
de caure realitza:
a. Un delicte de robatori amb força a una persona
b. Un delicte de furt amb força
c. Un delicte de furt
d. Un delicte de robatori amb violència
17. Quin d’aquest drets no és un dret reconegut a la Llei d’enjudiciament criminal per
un detingut:
a. Dret a guardar silenci.
b. Dret a realitzar una trucada telefònica.
c. Dret a ser reconegut per un metge.
d. Dret a ser visitat per la persona que designi
18. La Constitució Espanyola, al seu article 104, indica que la principal funció de les
Forces i Cossos de Seguretat és:
a. Protegir el lliure exercici dels drets i llibertats
b. Garantir la seguretat ciutadana
c. Protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana
d. Protegir la propietat privada i garantir la seguretat ciutadana
19. Un cop exhaurida la via administrativa, es pot interposar un recurs:
a. Davant els Jutjats dels Afers Administratius
b. Davant els Jutjats del Contenciós Administratiu
c. Davant els Jutjats de primera Instància
d. Recurs de Reposició o d’alçada
20. La tinença d’un revòlver sense permís d’armes i sense munició és un:
a. Delicte penal menys greu
b. Delicte penal lleu
c. Infracció molt greu de la Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana
d. Infracció molt greu del Reglament d’armes
Preguntes de reserva 2a part
21. Un conductor implicat en una accident de trànsit que fuig del lloc de l’accident on
només s’han produït danys materials, és responsable de:
a. Un delicte penal
b. Un il·lícit administratiu greu
c. Un il·lícit administratiu molt greu
d. No és cap il·lícit
22. La suspensió del permís de conduir per la pèrdua de tots el punts , porta aparellat
la prohibició mínima de conduir:
a. 6 mesos
b. 3 mesos
c. 9 mesos
d. 1 any

