Expedient núm.: 266/2022
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

Procés selectiu constitució borsa de treball d’agents interins/nes PL mitjançant oposició lliure
PRIMER EXERCICI: PROVA DE CONEIXEMENTS
Dilluns, 13 de juny de 2022

TEMPS: 1 hora
PUNTUACIÓ: encert = + 0,5; errada = -0,10; en blanc = no descompten
Total: 20 punts, mínim 10 per superar la prova

1. Durant l’estat d’excepció, no es pot suspendre el dret o llibertat de:
a.
b.
c.
d.

Vaga
Ensenyament
Adopció de mesures de conflicte col·lectiu
Llibertat de circulació

2. Segons l’article 17.4 de la Constitució espanyola, la Llei ha de regular un procediment
“d’habeas corpus” per tal:
a.
b.
c.
d.

De posar immediatament a disposició judicial tota persona detinguda il·legalment
Que tota restricció de la llibertat individual estigui motivada
De garantir l’assistència d’un advocat a tota persona detinguda
Que el termini de presó preventiva no superi les 72 hores

3. Amb quins municipis limita el terme d’Alcarràs?
a.
b.
c.
d.

Amb Gimenells i el Pla de la Font, Soses, Sudanell, Saidí, Lleida, Torres de Segre i Fraga
Amb Gimenells i el Pla de la Font, Vallmanya, Montagut, Lleida, Torres de Segre i Fraga
Amb Gimenells i el Pla de la Font, Soses, Aitona, Seròs, Lleida, Torres de Segre i Fraga
Amb Soses, Aitona, Seròs, Sudanell, Lleida, Torres de Segre i Fraga

4. Quin premi ha guanyat la pel·lícula “Alcarràs” de la directora Carla Simon?
a.
b.
c.
d.

El primer premi al Festival Internacional de Cinema de Cannes
L’Os d’Or del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià
L’Os d’Or de la Berlinale
La Mostra Internacional de Cinema de Venècia

5. Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a qui correspon la coordinació de l’actuació de
les policies locals?
a.
b.
c.
d.

Als consells comarcals
A la Generalitat de Catalunya
A cada Ajuntament
Al Ministeri de l’Interior
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6. Quina institució té competència per aprovar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
a.
b.
c.
d.

La Mesa del Parlament de Catalunya
L’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració del Govern de l’Estat
Les Corts Generals
La presidència de la Generalitat de Catalunya

7. Com es denomina a l’entitat local determinada per l’agrupació de municipis amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat per l’acompliment de les seves finalitats?
a.
b.
c.
d.

Comarca
Regió
Província
Mancomunitat de municipis

8. Quin d’aquest polígons no es troba al terme municipal d’Alcarràs?
a.
b.
c.
d.

Polígon del Reves
Polígon Galileo
Polígon del Tossalet Groc
Polígon Polinasa

9. D’acord amb Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la sanció de suspensió ferma
de funcions, pot tenir una durada màxima de:
a.
b.
c.
d.

6 anys
7 anys
8 anys
9 anys

10. Quina de les següents no és una comarca de Catalunya?
a.
b.
c.
d.

La Segarra
El Moianès
La Garrotxa
El Baix Urgell

11. Que és el ban d’alcaldia?
a. Un document emanat des de l’alcalde, que recorden al veïnat les normes jurídiques en vigor o
l'especificació dels llocs de l'aplicació de la normativa
b. Un document emanat des de l’alcaldia, que recorden al veïnat les normes en vigor o
l'especificació dels llocs de l'aplicació de la normativa estatal
c. Un document emanat des de l’alcaldia, que recorden al veïnat les normes simplement
d. Cap de les respostes és correcta
12. Segons la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya, el sistema de seguretat de Catalunya el componen:
a. Les autoritats de seguretat, els cossos policials i els òrgans de coordinació i participació en
matèria de seguretat
b. El conseller/consellera d’interior, alcaldes/alcaldesses i delegats del govern de l’Estat
c. Els responsables directes dels Mossos d’Esquadra, les policies locals, els agents rurals i les
policies portuàries, així́ com del CNP i la Guàrdia Civil
d. Els consellers/eres dels diferents departaments de la generalitat amb competències de
seguretat, i els seus assessors
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13. Segons la Llei 4/2003, d’Ordenació del Sistema de Seguretat de Catalunya, el Govern i el
ajuntaments interessats, amb la finalitat de concretar les formes i els procediments de
coordinació i cooperació, podran:
a.
b.
c.
d.

Crear Unitats conjuntes de coordinació interdepartamental
Signar convenis de col·laboració
Implementar agències d’actuació conjunta
Desenvolupar unitats operatives d’actuació conjunta en l’àmbit de la seguretat

14. Qui va ser última guanyadora de la Pilota d’Or Femenina?
a.
b.
c.
d.

Alexia Putellas
Ada Hegerberg
Genifer Hermoso
Megan Rapione

15. Segons el règim disciplinari de la Llei de policies locals de Catalunya 16/1991, 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
16. Qui va ser últim guanyador del Giro d’Itàlia 2022?
a.
b.
c.
d.

Richard Carapaz
Mikel Landa
Jai Hindley
Vincenso Nibali

17. 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
dependències policials a l’objecte de sancionar una infracció, quin és el temps màxim per
realitzar aquesta identificació?
a.
b.
c.
d.

30 minuts
1 hora
6 hores
Per sancionar infraccions en cap cas es podrà traslladar una persona a dependències
policials

18. Quin és un dels principis rectors en relació amb la seguretat ciutadana que marca la Llei
Orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana?
a.
b.
c.
d.

Principi de legalitat
Principi de transversalitat
Principi de territorialitat
Principi de competència
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19. Quina d’aquestes localitzacions no es troba a Alcarràs?
a.
b.
c.
d.

L’Alzina centenària
L’Ermita de Vallmanya
La casa de Montagut
L’Església Mare de Déu de l’Assumpció

20. Quin autor de la llengua castellana va escriure l’obra literària “La tía Tula”?
a.
b.
c.
d.

Miguel de Cervantes
Miguel de Unamuno
José Ortega y Gasset
Miguel Delibes

21. D'acord amb la Llei orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat, quines són forces i
cossos de seguretat de l’Estat?
a. El Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil, les policies autonòmiques, les policies locals i les
entitats de seguretat privada
b. El Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil, les policies autonòmiques i les policies locals
c. El Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i les policies autonòmiques
d. El Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil
22. D'acord amb la Llei orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat, quines comunitats
autònomes podran crear cossos de policia?
a. Aquelles comunitats autònomes que, amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present Llei,
tinguessin cossos policials propis
b. Aquelles comunitats autònomes considerades regions històriques
c. Aquelles comunitats autònomes que ho tinguin previst al seu Estatut d'autonomia
d. Qualsevol comunitat autònoma que ho sol·liciti i s'aprovi posteriorment al Senat amb majoria
qualificada (2/3 de la cambra).
23. Quin és el nom de la persona que ostenta la presidència del Consell Europeu?
a.
b.
c.
d.

Ursula Von der Leyen
Charles Michel
Jean Claude Juncker
Donald Tusk

24. D’acord amb l’article 413 del Codi penal, el/la funcionari/ària públic/a que, amb
coneixement, sostregui documents dels quals tingui encomanada la custòdia per raó́ del seu
càrrec, incorrerà en un delicte de:
a.
b.
c.
d.

Furt
Infidelitat en la custòdia de documents
Prevaricació
Robatori agreujat per raó de càrrec
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25. Quin d’aquest carrer no pertany a la Vila d’Alcarràs?
a.
b.
c.
d.

Carrer Calvari
Carrer Barcelona
Carrer Mossèn Ramon Magrí
Carrer Joan XXIII

26. Amb quin nom es coneix la primera missió espacial amb els primers viatges de turistes?
a.
b.
c.
d.

Star Wars
Inspiration4
Armageddon
Apol·lo 11

27. Segons el Codi Penal, en l’agreujant del furt referent a productes agraris o ramaders
s’exigeix:

a.
b.
c.
d.

Que es causi un perjudici molt greu
Que es cometi en explotacions agrícoles o ramaderes i s’hi causi un perjudici greu
Que es cometi en explotacions agrícoles, ramaderes o empreses de transformació alimentària
Que el pagès o ramader estigui durant quinze dies que no pugui treballar

28. Quina taxa, haurà de superar, en prova de detecció alcohòlica, un conductor que ha estat
implicat en un accident de trànsit, per tal es consideri un delicte contra la seguretat viària?
a.
b.
c.
d.

25 mg/l en aire expirat
60 mg/l en aire expirat
40 mg/l en aire expirat
15 mg/l en aire expirat

29. La Festa Major d’hivern d’Alcarràs es celebra en honor a:
a.
b.
c.
d.

Sant Sebastià
Mare de Déu de l’Assumpció
Sant Ramon
Santa Anna

30. En quina glàndula del cos es produeix la insulina?
a.
b.
c.
d.

Pàncrees
Hipotàlem
Glàndules sebàcies
Glàndules suprarenals

31. Quina branca de la Biologia estudia els animals?
a.
b.
c.
d.

Botànica
Zoologia
Biociència
Veterinària
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32. Quin és el nom del/a periodista que dirigeix i presenta el programa Crims a TV3?
a.
b.
c.
d.

Estel Batet
Jaume Claries
Carles Porta
Anna Guitart

33. Els valors, les actituds i les competències que el capítol primer del Codi d’ètica de la
Policia de Catalunya recull, s’agrupen en cinc àrees, que són:
a.
b.
c.
d.

La responsabilitat, la imparcialitat, el respecte, la integritat i l’exemplaritat
La funció pública, la professió, l’orientació a les persones, les relacions institucionals i l’entorn
La voluntat de servei, la transparència, la proximitat, les bones pràctiques i l’equitat
La congruència, l’oportunitat, la proporcionalitat, el seny i la temprança

34. En relació amb els espectacles públics en locals de pública concurrència, a la Policia Local
li correspon:
a.
b.
c.
d.

La denúncia i sanció de les infraccions detectades
La cumplimentació de l’acta denúncia de la inspecció realitzada
La denúncia, clausura y precinte del local inspeccionat
Cap de les respostes és correcta

35. L’article 97 de l’Ordenança municipal de civisme i convivència de l’Ajuntament d’Alcarràs,
fa referència a les conductes en relació́ a productes pirotècnics. Quin tipus d’infracció
considerarem a un ciutadà major d’edat que llença un petard, sense prendre les degudes
precaucions per a evitar accidents o molèsties a les persones?
a.
b.
c.
d.

Infracció lleu
Infracció greu
Infracció molt greu
No hi ha Infracció, perquè l’Ordenança no el contempla

36. Segons l’actual Ordenança Municipal del Trànsit de la Vila d’Alcarràs, quina és l’edat
permesa per circular amb vehicles de mobilitat personal per l’interior del municipi d’Alcarràs?
a.
b.
c.
d.

12 anys
14 anys
16 anys
18 anys

37. Segons l’Ordenança municipal reguladora dels usos i protecció dels camins del terme
municipal d’Alcarràs, en el seu article 17, disposa la gestió dels horts. Quina de les següents
gestions no correspon a la Comissió de gestió?
a.
b.
c.
d.

Elaborar propostes d’adjudicació dels horts
Vetllar per l’adequat ús dels horts
Proposar l’inici de la cessió d’ús
Resoldre problemàtiques que no siguin incloses en la normativa i fer propostes de millora
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38. L’horari de les terrasses segons l’Ordenança de servei de neteja de patis, ocupació via
pública, terrasses i actuacions al cas antic de la Vila d’Alcarràs és:
a.
b.
c.
d.

Fins a les 24.00 hores tots els dies de la setmana
Fins a les 02.00 les nits de divendres i dissabte, i fins a les 24.00 hores la resta de dies
No es fixa horari, solament que es respecti el descans dels veïns
Fins a les 02.00 tots els dies de la setmana

39. Segons l’Ordenança de civisme i convivència de l’Ajuntament d’Alcarràs, quins animals
s’han d’inscriure al cens municipal de l’Ajuntament:
a.
b.
c.
d.

Gossos
Gossos i gats
Gossos, gats i fures
Gossos, gats, fures i conills domèstics

40. Segons l’Ordenança de civisme i convivència de l’Ajuntament d’Alcarràs, quins dies es
recullen les restes orgàniques?
a.
b.
c.
d.

Dilluns, dimecres i dissabtes de cada setmana
Dimarts, dissabtes i resta de dies es pot dipositar a la microdeixalleria
Dimarts, divendres i diumenges de cada setmana
Dimarts, dijous i dissabte de cada setmana

PREGUNTES RESERVA

1. D’acord amb la llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal, són delictes:
a.
b.
c.
d.

Només les accions doloses penades per llei
Només les omissions imprudents penades per la llei
Les accions doloses o imprudents penades per la llei
Les accions i omissions doloses o imprudents penades per al llei

2. Originar un greu risc per la circulació derramant substàncies inflamables a la calçada és:
a.
b.
c.
d.

Una infracció lleu de l’ordenança de trànsit de la vila d’Alcarràs
Una infracció greu de la Llei de Seguretat Viària
Un delicte contra la seguretat viària
Un delicte d’incendi

3. És una causa legítima suficient per procedir a l’entrada en domicili, sense autorització
judicial ni del propietari:
a. La presumpció de tinença d’estupefaents a l’interior del domicili
b. La presumpció de tinença d’armes a l’interior del domicili
c. La necessitat d’evitar greus i imminents danys a les persones i/o a les coses en casos de
catàstrofe o similars
d. La realització d’un espectacle públic en domicili particular
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