Convocatòria 5 places agent policia local oposició lliure (Exp 092_2018)
PROVA TIPUS TEST SOBRE TEMARI I CULTURA GENERAL (TEST) - 2018
Servei de desenvolupament i organitzacio – 1
Dissabte 23 De Juny 2018

MODEL 1
TEMPS: 1 hora
PUNTUACIÓ: resposta correcta: +0,2, resposta incorrecta: -0,05. Les preguntes en blanc no sumen ni resten.
Cal respondre tot l'exercici al full de respostes corresponent i retornar els quadernets.
1. Segons el Codi d’ètica de la policia de Catalunya, mentre es privi de llibertat una persona:
a) Caldrà dispensar-li un tracte correcte i acurat en funció de l’actitud de la persona, vetllant per la seva integritat
física.
b) Caldrà dispensar-li un tracte correcte i acurat en funció de l’actitud de la persona, vetllant per la seva integritat
física, psicològica i moral.
c) Caldrà dispensar-li un tracte correcte i acurat en funció de l’actitud de la persona, impedint, sempre que sigui
possible, qualsevol ús abusiu o injustificat de violència.
d) Caldrà dispensar-li un tracte correcte i acurat i vetllar per les seves necessitats mèdiques.
2. El Tribunal europeu dels drets humans es troba situat a:
a) Zurich
b) Brussel·les
c) Berlín
d) Estrasburg
3. En quin any es va elaborar la Carta de Rotterdam?
a) 1998
b) 1996
c) 2016
d) 1997
4. Segons l’ordenança municipal sobre tinença, protecció i control dels animals 2017, per intentar resoldre de
forma senzilla, ràpida els conflictes derivats de la convivència ciutadana i els animals de companyia o
domèstics, les comunitats de propietaris/es o veïns/es afectats es poden dirigir al Servei de Mediació
Ciutadana de manera presencial o bé telefònicament?
a) Sí, es poden dirigir al Servei de Mediació Ciutadana però el servei no és gratuït.
b) Sí, es poden dirigir al Servei de Mediació Ciutadana però anteriorment tenen que haver presentat una denúncia.
c) Sí, es poden dirigir al Servei de Mediació Ciutadana i és gratuït.
d) L’Ajuntament de Mataró no disposa del Servei de Mediació Ciutadana.
5. A la festa Major de Mataró (Les Santes), surten moltes comparses al carrer, quina de les que anomenem a
continuació, no és una comparsa de Mataró ?
a) El Drac i el Dragalió
b) Les diablesses
c) Nans i Vells
d) L’Àliga
6. El Codi d’ètica de la policia de Catalunya preveu que:
a) La investigació policial pot fonamentar-se en sospites raonables.
b) La investigació policial cal que es fonamenti en sospites raonables.
c) Si hi ha sospites raonables, la presumpció d’innocència de les persones investigades no s’ha de mantenir.
d) No cal guardar secret professional si hi ha sospites raonables.

7. Quina de les següents obres arquitectòniques va ser realitzada per l’arquitecte mataroní Josep Puig i
Cadafalch.
a) Casa Boada a Via Europa
b) L’Escorxador a Prat de la Riba.
c) Residència Sant Josep a la Muralla de Sant Llorenç.
d) Casa Regàs al carrer Argentona.
8. S'entén per grup vulnerable, d’acord amb el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya:
a) Aquell conjunt de persones que, per les seves característiques o circumstàncies han obtingut el certificat de
disminució oficial de la Generalitat.
b) El conjunt de persones format per menors i persones amb necessitats bàsiques sense cobertura amb uns
mínims de seguretat.
c) Aquell conjunt de persones que, per les seves característiques o circumstàncies, pateixen una situació de
fragilitat que exigeix cura i protecció.
d) El conjunt de persones que, per les seves característiques o circumstàncies, pateixen una situació de crisi social
sense resoldre per l’Administració.
9. Quants habitants tenia el municipi de Mataró a l’any 2017
a) Entre 100.000 i 120.000 habitants
b) Menys de 100.000 habitants
c) Més de 170.000 habitants
d) Entre 120.000 i 150.000 habitants
10. D’acord amb l’ordenança Municipal de Circulació i transports de mercaderies perilloses de Mataró, sempre i
quan no tinguin una regulació específica, a un Segway:
a) Se li apliquen les normes generals per a vianants.
b) Se li apliquen les normes generals per a bicicletes.
c) Se li apliquen les normes especials per a vehicles especials.
d) Se li apliquen les normes generals per a vehicles a motor.
11. Segons l’ordenança municipal sobre tinença, protecció i control dels animals 2017 quin és el termini màxim
obligatori en que les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia ha comunicar la
desaparició, pèrdua o sostracció de l’animal a l’ajuntament on estigui censat, de manera que en quedi
constància?
a) No hi ha obligació però és recomanat de fer-ho per si alguna persona el troba.
b) Si que està obligat comunicar en un termini màxim de 48 hores, sinó es presumirà el seu abandonament
c) Si que és obligat comunicar però tens una setmana per fer-ho.
d) Si que està obligat comunicar en un termini màxim de 72 hores, sinó es presumirà el seu abandonament
12. El /la Conseller/a d’Interior de la Generalitat de Catalunya
a) Joaquim Forn i Chiarello
b) Miquel Buch i Moya
c) Andreu Martínez Garcia
d) Jordi Jané i Guash
13. El ple de l’Ajuntament de Mataró està format per
a) L’alcalde i tots els regidors escollits segons la normativa electoral
b) 25 regidors i regidores
c) L’alcalde i els regidors de PSC-CP, ERC-MES-AM, CUP.
d) Totes les respostes són correctes.
14. L’actual president de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Nord), màxim dirigent del país
és:
a) Ban Ki-moon
b) Jong Ki-moon
c) Kim Jong-un
d) Ban Kim-un

15. Quin d’aquests és el riu més llarg?
a) El Nil
b) El Volga
c) El Mississipí
d) El Danubi
16. Les Policies Locals, d’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, són:
a) Instituts Armats de naturalesa civil amb estructura i organització jerarquitzades
b) Instituts Armats de naturalesa militar amb estructura i organització jerarquitzades
c) Els alcaldes tenen la potestat de dotar d’armes de foc a les policies locals
d) Totes són incorrectes
17. Digues quantes platges té el municipi de Mataró i el nom de les mateixes.
a) Té 4 platges: Sant Simó, El Callao, El Varador i de Ponent
b) Té 5 platges: L’Espigó,El Varador , de Ponent, de Pequin i els Nàufrags
c) Té 2 platges: El Callao i El Varador
d) Té 3 platges: Sant Simó, el Varador i del Port.
18. Qui és el president del Parlament de Catalunya en l’actualitat?
a) Joaquim Torra i Pla
b) Ernest Benach i Pascual
c) Carme Forcadell i Lluís
d) Roger Torrent i Ramió
19. Quina extensió té el terme municipal de Mataró.
a) 25,5 Km2
b) 22,5 Km2
c) 35,2 Km2
d) 18,2 Km2
20. D’acord amb l’ordenança Municipal de Circulació i transports de mercaderies perilloses de Mataró, es
poden instal·lar tot tipus de mesures reductores de velocitat:
a) A la Xarxa viària principal
b) A la Xarxa viària bàsica
c) A la Xarxa viària veïnal
d) A la Xarxa viària secundària
21. Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, quins d’aquests NO és un principi bàsic
d’actuació:
a) Col·laborar amb l’Administració de Justícia i auxiliar-la en els termes establerts per la llei.
b) Exercir llurs funcions amb respecte absolut a la Constitució, a l’Estatut d’Autonomia i a la resta de l’ordenament
jurídic.
c) Actuar sense fer cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió i opinió. La resta de circumstàncies
personals o socials de les persones sí que modificaran l’actuació policial en funció de qui hi hagi al davant.
d) Actuar amb integritat i dignitat.
22. D’acord amb l’ordenança Municipal de Circulació i transports de mercaderies perilloses de Mataró, l’usuari
de monopatins, bicicletes i tricicles, se’ls considera:
a) Conductors del vehicle concret.
b) Conductors als efectes de circulació per la part de la via reservada a aquests vehicles.
c) Vianants només als efectes de creuament de carrers per passos de vianants.
d) Vianants a tots els efectes.
23. Segons l’ordenança de civisme de l’Ajuntament de Mataró, la ciutat és un espai públic on les relacions entre
els ciutadans han d’articular-se sota els principis de:
a) Seguretat Ciutadana, salubritat ambiental, tolerància i solidaritat.
b) Responsabilitat, Salubritat ambiental, tolerància i respecte.

c) Respecte, tolerància, seguretat ciutadana i salubritat ambiental.
d) Seguretat Ciutadana, llibertat, tolerància i respecte.
24. Segons el Reglament Orgànic Municipal de Mataró, els òrgans de govern de l’Ajuntament de Mataró,
a) S’estableixen a l’art. 6 del reglament orgànic municipal.
b) Són el Ple municipal, l’Alcalde, la Junta de Govern, les tinences d’Alcaldia, les regidories i els òrgans
complementaris.
c) Tenen diferents òrgans complementaris, com per exemple la comissió especial d’ètica i valors.
d) A i B són certes.
25. Indiqui quina de les respostes és una de les funcions primordials de la Policia de Catalunya, d’acord amb el
codi d’ètica de la policia de Catalunya:
a) Ser tractat amb dignitat i respecte.
b) Resoldre els conflictes.
c) Exercir la llibertat de pensament, de creences, d'associació, de moviments i d'expressió.
d) El respecte a la seva vida íntima.
26. Quin article de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, estableix els principis bàsic d’actuació?
a) Article 3
b) Article 10
c) Article 18
d) Article 11
27. On esta situat el Jutjat de Guardia de jutjats de Mataró
a) Plaça Tomas i Valiente s/n
b) Plaça de les Tereses, 22
c) Plaça de Granollers, 11
d) Els jutjats de Mataró no disposen de Jutjat de Guardia
28. El/la regidor /a de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern de l’Ajuntament de Mataró és:
a) Miquel Angel Vadell Torres
b) Núria Moreno Romero
c) Juan Carlos Jérez Antequera
d) Núria Calpe Marquet
29. La carta de Rotterdam, dóna un paper clau a la policia:
a) per combatre el tràfic de drogues.
b) per combatre el racisme i la discriminació.
c) per combatre els delictes de sang.
d) Totes les respostes són correctes.
30. Com defineix el Codi d’ètica de la policia de Catalunya, el concepte de congruència com a principi bàsic de
l’ús de la força en situacions conflictives?
a) Per congruència s’entén la necessitat de modelar, adequar i aplicar de forma gradual l’ús de la força o del mitjà
de defensa en funció del tipus i la gravetat de l’agressió que es vol neutralitzar.
b) Per congruència s’entén la necessitat de valorar la conveniència d’actuar en el moment i en l’espai propici per
tal que no ocasioni un mal més greu del que es vol evitar.
c) Per congruència s’entén la necessitat d’utilitzar el mitjà més idoni, que més convé o que més s’ajusti a
cadascuna de les situacions que se li plantegen a l’agent de policia.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
31. Segons l’ordenança de civisme de Mataró, els ciutadans poden ser rebuts en audiència per les autoritats
municipals?
a) Només les persones que estiguin empadronades a Mataró
b) Tots els ciutadans, veïns o forans en qualsevol moment, de dilluns a divendres
c) Tots els ciutadans, veïns o forans, amb petició prèvia.
d) No es rep en audiència als ciutadans, veïns o forans, ja que hi ha altres procediments per fer-ho.

32. Com es va aprovar el vigent Codi d’d’ètica de la Policia de Catalunya?
a) Per resolució del conseller del Departament d’Interior
b) Per decret del Govern de la Generalitat de Catalunya
c) Per ordre del conseller del Departament d’Interior
d) Per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
33. Segons el Reglament Orgànic Municipal de Mataró, la Junta de govern local,
a) Està presidida per l ‘Alcalde
b) Està formada per regidors nomenats i separats lliurement per l’Alcalde.
c) El càrrec de membre és voluntari.
d) Totes les respostes són correctes.
34. A la carta de Rotterdam,
a) Es proposen canvis legislatius
b) Es proposen canvis polítics
c) Es proposa harmonitzar els criteris d’actuació a nivell europeu en la prevenció del crim.
d) Es tracten aspectes com les responsabilitats policials, la coordinació, el compromís amb la societat.
35. Segons els principis bàsics d’actuació previstos a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, pel que fa a l’adequació
l’ordenament jurídic, els policies locals han de:
a) Exercir llurs funcions amb respecte absolut a la Constitució, a l’Estatut d’Autonomia i a la resta de l’ordenament
jurídic.
b) Actuar, en el compliment de llurs funcions, amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència,
sense fer cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.
c) Actuar amb integritat i dignitat i, en particular, abstenir-se de participar en qualsevol acte de corrupció i oposars’hi amb fermesa.
d) Totes les anteriors són correctes
36. Segons el codi d’ètica de la policia de Catalunya: preservar l'honor, la dignitat i la bona imatge pública de
tot cos policial, és:
a) Una obligació.
b) Un principi d’actuació.
c) Un principi constitucional
d) Un deure.
37. El Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya , estableix: “...Aquest valor s'oposa a qualsevol tipus de
favoritisme. No correspon a l’agent de policia jutjar, però sí que té la responsabilitat de fer el seu servei de
la millor manera possible, independentment de la persona que atengui.” A quin valor s’està referint.
a) Integritat
b) El respecte al drets i Llibertats
c) Imparcialitat
d) Respecte
38. Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals No és una funció de les policies locals:
a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les
dependències d’aquestes corporacions
b) Exercir de policia judicial, d’acord amb l’article 12 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, i amb la normativa vigent
c) Vigilar els espais públics
d) Ordenar i senyalitzar el trànsit en vies interurbanes
39. L’organigrama funcional de l’Ajuntament de Mataró,
a) Es divideix en 5 àrees: presidència; serveis centrals; promoció de la ciutat i territorio; gestió de l’espai públic;
serveis a les persones.
b) Es divideix en 5 àrees: presidència; serveis centrals; desenvolupament econòmic i territori; gestió de l’espai
públic; drets socials i serveis a les persones.

c) Es divideix en 4 àrees: presidència i serveis centrals; desenvolupament econòmic i territori; gestió de l’espai
públic; drets socials i serveis a les persones.
d) Es divideix en 4 àrees: presidència, serveis centrals, promoció de la ciutat, territori i gestió de l’espai públic,
serveis a les persones.
40. L’Islam es basa en el llibre sagrat anomenat:
a) La Meca
b) L’Alcorà
c) Mahoma
d) Cap de les respostes és correcta.
41. En quin document s’inspira el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya?
a) En la Declaració universal dels drets humans
b) En el Pacte Internacional de drets civils i polítics
c) En el Codi europeu d’ètica de la policia del Consell d’Europa
d) Totes les anteriors respostes són correctes
42. El servei d’igualtat i ciutadania de l’Ajuntament de Mataró, en quina direcció de l’organigrama es troba
adscrit?,
a) A la direcció de serveis de polítiques de benestar.
b) A la direcció d’ensenyament
c) A la direcció d’estratègia i governança.
d) A la direcció de seguretat pública.
43. Les persones que presten un servei públic,
a) Han de disposar d’indicadors per mesurar la satisfacció del ciutadà.
b) Han d’emplenar qüestionaris d’opinió ja que tracten directament amb els ciutadans.
c) Han de conèixer com està organitzada institucional i funcionalment l’Administració per la qual treballen.
d) A i C són certes.
44. Quin tenista ha guanyat el torneig masculí Roland Garros l’any 2018?
a) Novak Djokovic
b) Roger Federer
c) Stan Wawrinka
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
45. Quin horari recull l’ordenança sobre tinença, protecció i control dels animals, que està prohibit deixar-los
en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, que amb els seus sons, crits o cants destorbin
el descans del veïnat?
a) Només hi ha prohibició durant els mesos d’estiu entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
b) Es prohibeix de les 21 hores fins a les 8 hores.
c) Es prohibeix de les 21 hores fins a les 8 hores a l’estiu i de 22 hores a 9 hores a l’hivern.
d) No hi ha prohibició expressa.
46. Quin meridià passa per Greenwich?
a) El 0
b) El 90
c) El 180
d) El 360
47. Quins són els principis bàsics que segons el Codi d’ètica de la policia de Catalunya regulen l’ús de la força
quan aquesta s’hagi d’emprar per resoldre situacions conflictives?
a) Els principis de discrecionalitat, proporcionalitat i congruència.
b) Els principis de proporcionalitat, oportunitat i congruència.
c) Els principis de legalitat, proporcionalitat i congruència.
d) Els principis de legalitat, oportunitat i proporcionalitat.

48. És un òrgan consultiu de l’administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de politiques d’Igualtat
de Gènere segons la llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva entre homes i dones
a) L’institut Català contra la violència masclista
b) El consell nacional de les dones de Catalunya
c) La comissió jurídica assessora
d) Departament de Treball , Afers Socials i Familía
49. Quina d’aquestes obres va ser escrita per William Shakespeare?
a) El somni d’una nit d’estiu
b) La força del destí
c) La Celestina
d) El retrat de Dorian Grey
50. On es troba la trompa d’Eustaqui?
a) Al ronyó
b) A l’estómac
c) A la matriu
d) A l’oïda
PREGUNTES RESERVA:

1. Quin d’aquest precepte NO recull l’Ordenança de civisme de Mataró, al seu article 2 (drets dels ciutadans en
relació a la convivència pública); quin precepte dels que a continuació s’anomenen no recull.
a. Gaudir en els espais privats d’uns estàndards de salubritat sonora, d’higiene i de respecte que assegurin
la convivència i la tranquil·litat.
b. Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones.
c. Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació de persones i vehicles
sense més obstacles ni dificultats que les expressament autoritzades en el marc de l’ordenació
establerta.
d. Exigir la prestació i, si escau, l'establiment dels serveis públics municipals, quan la competència sigui
municipal i de caràcter obligatori.
2. L’Ordenança de Civisme anomena a l’article 4 els deures dels ciutadans de Mataró amb relació a la
convivència a la ciutat. Quin dels següents deures forma part del citat article.
a. Col·laborar amb les autoritats municipals i amb les forces de seguretat en l'exercici de les seves
funcions, especialment davant d'actituds abusives, violentes o discriminatòries vers altres persones.
b. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, consideració i solidaritat
especials aquelles persones que, per les seves circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra
índole, més ho necessitin.
c. Lliurar a l'Administració la documentació requerida quan no afecti la intimitat o el secret professional,
per tal de facilitar l'exercici de les seves competències o per defensar l'interès general.
d. Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o individual de la resta
de ciutadans, tot i desenvolupar-se en els espais privats.
3. Quina urbanització del municipi de Mataró llinda amb el municipi d’ Argentona?
a. La Fornenca
b. Les Cornisa
c. Can Vilardell
d. La Cornisa
4. D’acord amb el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya, La gestió de la informació, tant interna com externa, es
fonamenta en:
a. L'objectivitat, en la veracitat, en la claredat i en la transparència.
b. L’eficiència
c. El respecte amb la confidencialitat en funció de cada situació.
d. L’equitat, imparcialitat i neutralitat.

