Examen concurs oposició caporals 2017
8 de març 2017
MODEL B
1.- Segons la l’article 7 de la Llei Orgànica 5/2000, sobre la responsabilitat penal dels
menors, les mesures que poden imposar els Jutges de Menors son:
a)
b)
c)
d)

Assistència centre de dia
Tractament ambulatori
Llibertat vigilada
Totes son correctes

2.- En què barri de L'Hospitalet se situa la Plaça de Maria Artigal?
a)
b)
c)
d)

Barri de Santa Eulàlia
Barri de Gran Via
Barri del Centre
Barri de Sanfeliu

3.- Segons el “Manual de les buenas prácticas policiales para combatir la violencia
contra las mujeres”, l’activitat policial haurà de dirigir-se cap la determinació de:
a)
b)
c)
d)

Si hi ha menors que visquin en aquest context de violència.
La relació amb l’infractor
Els antecedents i l’entorn de l’infractor
Totes les anteriors son correctes

4.- Segons l'article 20 de l'Ordenança de Mobilitat, els ginys mecànics sense motors:
patins, monopatins, patins i similars:
a) Com a norma general no poden circular per a la calçada
b) No poden circular mai per a la vorera
c) Només poden circular per places i zones de vianants amb una superfície
superior a 25 m2
d) Totes son incorrectes

5.- L’article 22 de l’ Ordenança de Mobilitat, diu que al municipi de L’Hospitalet hi ha
zones d’estacionament amb control horari :
a)
b)
c)
d)

Zones blaves tipus 1 i 2, zones verdes i zones grogues
Únicament zones blaves tipus 1 i 2
Zones verdes i grogues
Zones blaves i verdes

6.- Segons l’article 379 de la Llei 10/1995 del Codi Penal, és delicte: ANUL·LADA
a) El conduir amb una tasa d’alcohol en sang superior a 1,2 grams per litre
b) El conduir amb una tasa d’alcohol en sang superior a 0,60 grams per litre
c) El conduir amb una tasa d’alcohol en aire espirat superior a 0.50 mil·ligrams
per litre
d) El conduir amb una tasa d’alcohol en aire espirat superior a 1.25 mil·ligrams
per litre
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7.- Segons l’article 33.3 de la Llei 10/1995 del Codi Penal, és pena menys greu:

ANUL·LADA
a)
b)
c)
d)

L’ inhabilitació absoluta
La multa de fins a 3 mesos
Els treballs en benefici de la comunitat de 31 dies fins a 1 any
La localització permanent d’1 dia a 3 mesos

8.- Segons l’art. 30 de la Llei 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, estan
exempts de responsabilitat per les infraccions comeses:
a)
b)
c)
d)

Els menors de 12 anys
Els menors de 16 anys
Els menors de 14 anys
Els menors de 18 anys

9.- Segons l’art. 38 de la llei 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, les
infraccions administratives lleus tipificades a aquesta llei prescriuen als:
a)
b)
c)
d)

3 mesos d’ haver-se comès
9 mesos d’ haver-se comès
12 mesos d’ haver-se comés
6 mesos d’ haver-se comès

10.- El Ple municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet està format per:
a)
b)
c)
d)

24 regidors/res
27 regidors/res
25 regidors/res
29 regidors/regidores

11.- L’Escola de Música-Centre de les Arts de L’Hospitalet es troba:
a)
b)
c)
d)

Pe. Xerrico, 3
Torre Barrina
Can Sumarro
Av. Vilanova, 32

12.- Segons l’art. 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, text refós de la llei municipal i de
Règim Local de Catalunya, el municipi té competències pròpies en:
a)
b)
c)
d)

El transport públic de viatgers
El clavegueram i el tractament d’aigües residuals
El cementeri i els serveis funeraris.
Totes son correctes
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13.- Segons l’art. 3 de la Llei 16/1991 de Policies Locals de Catalunya, hi pot haver
policia local en els municipis de més de:
a)
b)
c)
d)

15.000 habitants
10.000 habitants
20.000 habitants
25.000 habitants

14.- Segons l’art. 4 de la Llei 16/1991 de Policies Locals de Catalunya, el
comandament de la policia local és exercit per:
a)
b)
c)
d)

El/la Regidora de Seguretat Ciutadana
L’Alcalde/ssa
El/la Cap del Cos
La Junta de Govern Local

15.- Segons l’art. 11 de la Llei 4/2003 del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya,
l’òrgan creat per la Junta Local de Seguretat com a òrgan permanent i estable de
coordinació i cooperació dels diversos cossos i serveis de seguretat del municipi,
és:
a)
b)
c)
d)

La Mesa de Seguretat Operativa
La Junta de Coordinació Operativa
La Mesa de Coordinació Operativa
La Junta de Coordinació de Seguretat

16.- Segons l’art. 9.2 de la Llei 4/2003 del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya,
no forma part Junta Local de Seguretat:
a)
b)
c)
d)

El cap o cap de la policia local
L’alcalde o alcaldessa
El Delegat del Govern a Catalunya
El regidor o regidora delegat en matèria de seguretat ciutadana

17. La manca d’assistència sense causa justificada, segons la Llei 16/1991 de les
Policies Locals de Catalunya, és una falta de caràcter:
a)
b)
c)
d)

Molt greu
Greu
Lleu
No és constitutiva de cap falta

18.- Segons l’art. 52.2 de la Llei 16/1991 de les Policies Locals de Catalunya, per una
falta molt greu s’ha imposar alguna de les sancions següents:
a) Trasllat a un altre lloc de treball
b) La suspensió de funcions, per un període d’un a quinze dies, amb pèrdua de
retribucions
c) L’amonestació
d) La separació del servei
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19.- Segons l’Ordre INT/358/2011 l’horari d’obertura general d’una discoteca, un
divendres nit és:
a)
b)
c)
d)

De 18 h fins a les 06’00 h
De 17 h fins a les 05’00 h
De 18 h fins a les 05’00 h
De 17 h fins a les 06’00 h

20.- Segons l’art. 5 de l’Ordre INT/358/2011, l’horari d’obertura general d’un bar, un
dilluns no festiu és:
a)
b)
c)
d)

De 9h fins a les 2’30 h
De 6h fins a les 2’30 h
De 7h fins a les 2’30 h
De 8h fins a les 2’30 h

21.- Segons l’art. 33 de l’OM sobre els establiments de concurrència pública son
responsables de les infraccions:
a) El tècnic/ca que lliuri certificació de finalització d’obres i/o instal·lació
inexacte, incompleta o falsa
b) El tècnic/ca que lliuri certificació d’assegurança sense haver-la obtingut
c) El tècnic/ca que lliuri certificació de gestions administratives realitzades
d) Els explotadors del negoci, únicament quan es tracti de persones físiques

22.- Segons l’art. 30 de l’OM sobre els establiments de concurrència pública la facultat
inspectora:
a) L’exercirà tant el servei de Guàrdia Urbana com el servei d’Activitats
Reglades
b) L’exercirà en exclusiva el servei d’Activitats Reglades
c) L’exercirà en exclusiva el servei de la Guàrdia Urbana
d) L’exercirà tant el servei de Guàrdia Urbana com el servei de Mediació
23.- Segons l’art 26 de l’OM de Civisme i Convivència, son obligacions de les persones
que utilitzin gossos per a la vigilància d’ obres:
a)
b)
c)
d)

Mantenir els animals sempre lligats
No deixar-los sols a les nits
Procurar-los aliments, allotjament i cures adequats
Totes son correctes

24.- Segons l’art. 45 de l’OM de Civisme i Convivència, no és una raça de gos
potencialment perillós:
a)
b)
c)
d)

Dogo argentí
Dogo de Burdeos
Presa canari
Bòxer
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25.- Segons l’art. 50 de l’OM de Civisme i Convivència, la vigència de la llicencia
municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos és de:
a)
b)
c)
d)

10 anys
3 anys
5 anys
2 anys

26.- Segons l’art. 82 de l’OM de Civisme i Convivència, les reparacions domèstiques,
excepte en casos de força major, s’efectuaran als dies festius o vigílies de festius,
entre:
a)
b)
c)
d)

Les 10 h i les 21 h
Les 9 h i les 20 h
Les 10 h i les 22 h
Les 10 h i les 20 h

27.- Segons l’art. 92 de l’ OM de Civisme i Convivència, resta prohibit dipositar en els
contenidors:
a)
b)
c)
d)

Mes de 30 litres de residus per usuari i dia
Mes de 50 litres de residus per usuari i dia
Mes de 80 litres de residus per usuari i dia
Mes de 10 litres de residus per usuari i dia

28.- Segons l’art. 140 de la Constitució Espanyola, el govern i l’administració dels
municipis correspon a: ANUL·LADA
a)
b)
c)
d)

L’alcalde o alcaldessa exclusivament
A la Junta de Govern Local
Als respectius Ajuntaments, integrats pels Alcaldes i els Regidors
A l’Ajuntament Ple

29.- Segons l’art. 22 de la Constitució Espanyola, resten prohibides les:
a)
b)
c)
d)

Associacions secretes i no inscrites en un registre
Associacions de caràcter paramilitar i les secretes
Associacions no autoritzades pel Consell de Drets Constitucionals
Associacions de caràcter paramilitar

30.- Segons l’art. 40 del Reial Decret 6/2015, Text Refós de la Llei de trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat viaria, resta prohibit estacionar un vehicle:
a)
b)
c)
d)

A les zones de carrega i descarrega
A les interseccions i les seves proximitats
En doble filera
Totes les anteriors son correctes
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31.- Segons l’art. 104 del Reial Decret 6/2015, Text Refós de la Llei de trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat viaria, son causes d’immobilització del
vehicle:
a) Quan existeixen indicis raonables de manipulació de sistemes de control
b) Quan el vehicle manqui d’assegurança obligatòria en vigor
c) Quan es produeixi una ocupació excessiva del vehicle que suposi augmentar
en un 50% les places autoritzades, excepte la del conductor.
d) Totes son correctes

32.- Segons l’art. 76 del Reial Decret 6/2015, Text Refós de la Llei de trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat viaria, son infraccions lleus: ANUL·LADA
a)
b)
c)
d)

Circular en bicicleta sense fer ús de l’enllumenat reglamentari
Circular amb un vehicle tenint prohibit l’ús
Conducció temerària
Totes son incorrectes

33.- Segons l’art. 22 del Reglament de la Guàrdia Urbana, son funcions del caporal:
a) Recopilar les novetats del servei diari i revisar-les
b) Controlar els diversos serveis sota el seu comandament
c) Exercir la direcció efectiva dels serveis ordinaris, assumint
responsabilitat de les tasques i riscos que se’n derivin
d) Organitzar, inspeccionar i avaluar l'actuació de les seves unitats

la

34.- Segons l’art.12 del Reial Decret 818/2009, pel qual s’aprova el Reglament de
Conductors, ell permís de conducció de la classe B tindrà una vigència de:
a)
b)
c)
d)

10 anys sempre
5 anys sempre
10 anys fins als 70 anys del titular
5 anys a partir dels 65 anys del titular

35.- Segons l’art. 51 de la Llei orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat, les
policies locals poden actuar fora del seu àmbit municipal:
a) Sempre, prèvia informació al Cap del Policia Local del municipi afectat
b) Davant de situacions d’emergència i previ requeriment de les autoritats
competents
c) Només fora de servei i previ requeriment de les autoritats competents
d) Totes son correctes
36.- Segons l’art. 11 de la Llei orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat, son
competència de totes les Forces i Cossos de Seguretat:
a)
b)
c)
d)

L’expedició del document nacional d’identitat
Les derivades de la legislació vigent sobre armes i explosius
Prevenir la comissió d’actes delictius
Les funcions previstes en matèria d’estrangeria
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37.- Segons l’art. 42 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, quan la notificació es practiqui al domicili de l’interessat, de
no trobar-se present aquest en el moment del lliurament, es podrà fer càrrec de la
notificació:
a)
b)
c)
d)

Qualsevol persona major de 18 anys que faci constar la seva identitat
Qualsevol persona major de 14 anys que faci constar la seva identitat
Qualsevol persona major de 16 anys que faci constar la seva identitat
Ningú, només es pot fer càrrec l’interessat

38.- Segons l’art. 4 del Reial Decret 137/1993, Reglament d’armes, resta prohibida la
tinença i l’ús de:
a)
b)
c)
d)

Les pistoles i revòlvers que portin adaptats un culatí
Els bastons- estocs
Les armes de foc simulades sota aparença de qualsevol altre objecte
Totes son correctes

39.- Segons l’art. 3 del Reial Decret 137/1993, Reglament d’armes, les ballestes
pertanyem a:
a)
b)
c)
d)

3ª categoria
7ª categoria
5ª categoria
1ª categoria

40.- Segons l’art. 56 de la Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal, en les penes de presó
inferiors a 10 anys, s’imposaran com a penes accessòries: ANUL·LADA
a)
b)
c)
d)

La suspensió de feina o càrrec públic
La inhabilitació absoluta
La inhabilitació especial per al dret a sufragi passiu durant 10 anys i 3 mesos
Els treballs en benefici de la comunitat

PREGUNTES ADDICIONALS
41.- On és troba el L’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència ( EAIA) de
L’Hospitalet ?
a)
b)
c)
d)

Juan de Toledo, 22-24
Sta. Eulalia, 102
Santiago Compostela, 22
Cap de les anteriors

42.- A quin districte es troba ubicada la zona Cal Trabal, afectada per un nou pla
urbanístic aprovat pel Ple de l’Ajuntament ?
a)
b)
c)
d)

Districte V
Districte III
Districte II
Cap de les anteriors es correcta
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