
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉS SELECTIU  

VIGILANT 

MUNICIPAL 

ALCOLETGE 



 
PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL 

SISTEMA: CONCURS OPOSICIÓ 

 

DNI ASPIRANT: ______________________________________ 

Instruccions:  

 Encercleu la resposta que considereu correcta.  

 Preguntes encertades: Per cada resposta encertada s’obtindrà 0,50 

punts. 

 Respostes errònies: Cada resposta errònia restarà un 0,25% d’una 

encertada. 

 En cas que una pregunta no es respongui, no computarà. 

 Caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts per superar la prova.  

 Temps de realització: 60 minuts.  

 

Segon exercici: PROVA TEÒRICA I/O PRÀCTICA 

 

1. D’acord amb l’article 97 de la CE, el Govern exerceix:  

a) La potestat legislativa de l’Estat.  

b) La funció executiva i la potestat reglamentària, d’acord amb la Constitució i 

les lleis.  

c) L’exercici de la potestat jurisdiccional.  

d) Totes les anteriors són correctes.  



 
 

2. Segons l’article 18 de la CE, l’entrada en un domicili es podrà produir:  

a) Sempre, en presència de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.  

b) Mai.  

c) Únicament en cas d’una ordre judicial.  

d) No es podrà entrar ni fer-hi cap escorcoll sense el consentiment del titular o 

sense resolució judicial, llevat del cas de delicte flagrant.  

 

3. Els desenvolupament dels drets fonamentals i de les llibertats públiques 

haurà d’efectuar-se mitjançant:  

a) Decret – Llei 

b) Llei orgànica 

c) Llei ordinària 

d) Reglament 

 

4. D’acord amb l’art. 164 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon a 

la Generalitat, d’acord amb el que disposa la legislació estatal:  

a) La planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya i 

l’ordenació de les policies locals.  

b) La creació i l’organització de la Policia de la Generalitat – Mossos 

d’Esquadra.  

c) El control i la vigilància del trànsit.  

d) Totes les anteriors són correctes.  



 
 

5. En un municipi amb una població inferior a 5.000 habitants, s’han de 

prestar, com a serveis mínims, entre d’altres, els següents: 

a) Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament 

domiciliari d’aigua, clavegueram. 

b) Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament 

domiciliari d’aigua, transport públic urbà.   

c) Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament 

domiciliari d’aigua, policia local.  

d) Totes les anteriors són correctes.   

 

6. L’alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de la Corporació i té, 

entre d’altres, les  atribucions següents:   

a) Dirigir el govern i l’administració municipals. 

b) Aprovació les ordenances i reglaments municipals.   

c) Aprovar el pressupost municipal.  

d) Totes les anteriors són correctes.  

 

7. El ple de la Corporació adopta els seus acords, amb caràcter general, per:  

a) Majoria absoluta.  

b) Majoria simple.  

c) Majoria de 2/3 parts dels presents.    

d) Per unanimitat dels presents.  



 
 

8. En quin termini s’ha de notificar un acte administratiu?   

a) En el termini d’un mes des de la data en què l’acte s’hagi dictat.  

b) En el termini que s’estableixi en l’acte que s’hagi dictat.  

c) En el termini de 10 dies des de la data en què l’acte s’hagi dictat.  

d) En el termini de 20 dies des de la data en què s’hagi dictat.  

 

9.  D’ acord amb l’art. 8 de l’EBEP, els empleats públics es classifiquen en:  

a) Funcionaris de carrera, personal laboral i càrrecs electes.  

b) Únicament funcionaris de carrera i funcionaris interins.  

c) Personal laboral, funcionaris de carrera, funcionaris interins i personal 

eventual.  

d) Cap de les anteriors es correcta.  

 

10.  L’art. 11 (b) de la Llei 16/1991 de 10 de juliol, estableix que correspon a les 

policies locals, entre d’altres, les funcions següents:  

a) Senyalitzar i dirigir el trànsit, en el nucli urbà. 

b) Ordenar i dirigir el trànsit. 

c) Ordenar, senyalitzar i dirigir en trànsit, en el nucli urbà. 

d) Cap de les tres és correcta.  

 

11.   Algunes de les funcions que corresponen als vigilants municipals 

segons preveu l’art. 13 de la Llei 16/1991, són:   

a) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de 

les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.  



 
b) Participar en les tasques de protecció civil, en cas de necessitat, d’acord 

amb el que disposen les lleis.  

c) Vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències 

d’aquestes corporacions.  

d) Totes són correctes.  

 

12.   La distribució d’una via pública amb voreres i calçades, l’establiment de 

zones de prohibició d’estacionament i la determinació de zones 

destinades a càrrega i descàrrega, són mesures de:  

a) Auxili al ciutadà i protecció civil.  

b) Regulació del trànsit. 

c) Ordenació del trànsit.  

d) Vigilància del trànsit.  

 

13.  D’acord amb l’Ordenança de Civisme i Convivència d’Alcoletge, les 

accions consistents en no recollir els excrements d’animals de 

companyia, es considerarà:  

a) Infracció molt greu a la via pública. Sanció principal: Multa de fins a 600 €. 

b) Infracció greu a la via pública. Sanció principal: Multa de fins a 300 €. 

c) Infracció lleu a la via pública. Sanció principal: Multa de fins a 50 €. 

d) Cap de les anteriors és correcta.  

 

14. D’acord amb l’Ordenança Municipal de Circulació d’Alcoletge, 

l’estacionament en doble fila es permès en els següents casos:  

a) Al costat de les illes de contenidors.  

b) En qualsevol lloc, per temps inferior a cinc minuts.  



 
c) Sempre que no obstaculitzi el pas dels altres vehicles.  

d) En cap cas.    

 

15. D’acord amb l’art. 42 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, la notificació d’un 

acte administratiu a una persona física, feta en paper, es realitzarà: 

a) Mai, sempre haurà de fer-se per mitjans electrònics.  

b) Únicament a l’interessat al que va destinat l’acord que es notifica i al seu 

domicili.  

c) Al domicili de l’interessat, i  en cas que aquest no es trobi present en el 

moment del lliurament, es podrà entregar a qualsevol persona major de 14 

anys, que es trobi en el mateix i faci constar la seva identitat.  

d) Al domicili de l’interessat, i  en cas que aquest no es trobi present en el 

moment del lliurament, es podrà entregar a qualsevol persona major de 18 

anys, que es trobi en el mateix i faci constar la seva identitat.  

 

16. D’acord amb l’art. 12 de l’ordenança municipal de circulació d’Alcoletge, 

l’ordre de prioritat entre els diferents tipus de senyals és el següent:  

a) Senyals i ordres dels agents del policia local i/o vigilants municipal (1), 

senyalització circumstancial que modifiqui el règim d’utilització normal de la 

via (2), semàfors (3), senyals verticals de circulació (4), marques vials. (5) 

b) Senyals i ordres dels agents del policia local i/o vigilants municipals (1),  

semàfors (2), senyals verticals de circulació (3), marques vials (4) 

senyalització circumstancial que modifiqui el règim d’utilització normal de la 

via (5) 

c) Senyals verticals de circulació (1), Marques vials (2), Senyals i ordres dels 

agents del policia local i/o vigilants municipals(3), Senyalització 

circumstancial que modifiqui el règim d’utilització normal de la via (4), 

semàfors(5) 



 
d) Semàfors (1), Senyals verticals de circulació (2),  Senyals i ordres dels 

agents del policia local i/o vigilants municipals (3), Senyalització 

circumstancial que modifiqui el règim d’utilització normal de la via (4),  

marques vials (5).  

 

17. Segons l’ordenança municipal de circulació d’Alcoletge, la velocitat 

màxima dels vehicles que circulin pel nucli urbà, per vehicles de tota 

classe, segons l’art. 20 de dita ordenança, no podrà superar:  

a) Els 30 km hora.  

b) Els 40 km hora.  

c) Els 50 km hora.  

d) Cap de les anteriors és correcta.   

 

18. La competència per sancionar les infraccions de normes de circulació en 

vies urbanes correspon a:  

a) La Policia Local.  

b) Els vigilants municipals, en cas que no es disposi de Policia Local.  

c) L’instructor de l’expedient sancionador.  

d) L’alcalde/essa de la Corporació.  

 

19. Quin nombre de regidors té, actualment, l’Ajuntament d’Alcoletge? 

a) 9 regidors.  

b) 11 regidors. 

c) 13 regidors.  

d) 7 regidor. 

 



 
20. Quines són les festes locals del municipi d’Alcoletge per a l’any 2019:  

a) El primer cap de setmana de maig i el darrer cap de setmana de 

setembre.  

b) El segon cap de setmana de maig i el dia de la Mare de Déu del Carme.  

c) El segon cap de setmana de maig i el tercer cap de setmana de 

setembre.  

d) El dia 3 de maig i el dia 13 de setembre. 



 
PREGUNTES DE RESERVA 

a) D’acord amb l’ordenança de circulació d’Alcoletge, en cas d’una multa, 

aquesta es podrà pagar:  

a) Amb un 50% de reducció si es satisfà dins el termini de vint dies 

naturals  següents al dia de la notificació de la denúncia.  

b) Amb un 50% de reducció si es satisfan dins el termini de dos mesos,  

del dia següent al dia de la notificació de la denúncia. 

c) Les multes previstes a l’ordenança de circulació d’Alcoletge no tenen 

bonificació per anticipació en el seu pagament.   

d) Cap de les anteriors és correcta.  

 

21.  Quants anys ha complert la Constitució Espanyola l’any 2018? 

a) 25 anys 

b) 30 anys 

c) 40 anys 

d) 43 anys 

 

 

 Nombre Punts 

Respostes correctes   

Respostes incorrectes   

Respostes en blanc   

TOTAL PUNTUACIÓ    
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