
 

 

 

PROCÉS SELECTIU 4 PLACES POLICIA LOCAL, PERSONAL FUNCIONARI     

DE CARRERA 

Prova coneixement tipus test – 2n exercici 

OPCIÓ C 

Puntuació màxima: 20 punts 

Temps màxim: 120 minuts 

 

1. Segons l’ordenança municipal que regula la venda ambulant al terme 

municipal de Santanyí, a qui correspon la creació de nous mercats de carrer? 

a. Al Ple. 

b. A la Junta de Govern Local. 

c. A la Batlia. 

d. A la Regidoria de l’àrea de mercats. 

 

2. L’ordenança reguladora de la tinença d’animals potencialment perillosos 

del municipi de Santanyí no és aplicable a: 

a. Als cans i animals que pertanyen a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. 

b. Als cans i animals que pertanyen als cossos de policia de les comunitats 

autònomes. 

c. Als cans i animals que pertanyen a la policia local. 

d. Totes les respostes anteriors són correctes. 

 



 

 

 

3. Quina d'aquestes infraccions no està considerada com a molt greu a 

l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals potencialment perillosos del 

municipi de Santanyí: 

a. Abandonar un animal potencialment perillós de qualsevol espècie. 

b. Tenir animals potencialment perillosos sense llicència. 

c. Vendre o transmetre per qualsevol títol un ca o un animal potencialment perillós 

a qui no tengui llicència. 

d. Ometre la inscripció en el Registre. 

 

4. Les sancions per a les infraccions molt greus tipificades a l'ordenança 

reguladora de la tinença d'animals potencialment perillosos del municipi de 

Santanyí són: 

a. Des de 2.400,01 fins a 10.000 euros. 

b. Des de 2.400,01 fins a 20.000 euros. 

c. Des de 2.400,01 fins a 15.000 euros. 

d. Des de 2.400,01 fins a 12.000 euros. 

 

5. S'exclouen expressament de la regulació de l'Ordenança municipal de 

neteja, deixalles i residus sòlids urbans del municipi de Santanyí: 

a. Els residus radioactius. 

b. Els residus tòxics i perillosos. 

c. Els residus que es gestionen com aigües residuals. 

d. Totes les respostes anteriors són correctes. 



 

 

 

6. Segons l'Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans 

del municipi de Santanyí, es considera una infracció molt greu: 

a. La reincidència en dues o més infraccions lleus. 

b. La reincidència en dues o més infraccions greus. 

c. Deixar abandonat a la via pública, camins o qualssevol altre espai de titularitat 

municipal un vehicle. 

d. Treure material dipositat dins dels contenidors dels parcs verds per a destinar-lo 

a aprofitaments privatius. 

 

7. A la definició de temporada d’aplicació  de l’Ordenança municipal d’ús i 

aprofitament de les platges i punts de banys del municipi de Santanyí, s’especifica 

que la temporada alta és: 

a. El període comprès entre l’1 de juliol i el 30 de setembre i el període de setmana 

santa. 

b. El període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre. 

c. El període comprès entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.. 

d. El període comprès entre l’1 de juny i el 30 d’octubre. 

 

 

 

 



 

 

 

8. Segons l’Ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges i punts de 

banys del municipi de Santanyí, l’abandonament d’animals a la platja és una 

infracció: 

a. Greu. 

b. Lleu. 

c. Molt greu. 

d. No constitueix una infracció. 

 

9. Les infraccions lleus determinades a l’Ordenança reguladora de la 

convivència ciutadana del  municipi de Santanyí, prescriuen: 

a. Als 3 mesos. 

b. Als 15 dies. 

c. A l’any. 

d. Als 6 mesos. 

 

10.  L’Ordenança municipal reguladora de l’estètica exterior dels establiments 

comercials i oferta turística bàsica i de l’ús de terrasses i zones privades amb 

activitat empresarial visibles des de la via pública al nucli urbà de Cala d’Or, 

Santanyí, fixa que els faristols o pissarres tendran una altura màxima de: 

a. 1,50 m. 

b. 0,50 m. 

c. 2 m. 

d. 1 m. 



 

 

 

11.  Segons l’Ordenança municipal reguladora de l’estètica exterior dels 

establiments comercials i oferta turística bàsica i de l’ús de terrasses i zones 

privades amb activitat empresarial visibles des de la via pública al nucli urbà de 

Cala d’Or, Santanyí, no es permet la col·locació o estesa de roba o tovalloles als 

balcons, terrasses ni en cap element de les façanes dels edificis que resultin visibles 

des de la via pública:  

a. En cap cas. 

b. Només en els mesos d’estiu. 

c. Només entre maig i octubre. 

d. Cap de les respostes anteriors és correcta. 

 

12.  L’Ordenança municipal reguladora de l’estètica exterior dels establiments 

comercials i oferta turística bàsica i de l’ús de terrasses i zones privades amb 

activitat empresarial visibles des de la via pública al nucli urbà de Cala d’Or, 

Santanyí, regula que les sancions corresponents a cada classe d’infracció es 

graduaran tenint en compte: 

a. L’afectació a la seguretat de les persones. 

b. El benefici obtingut de la infracció. 

c. La reiteració. 

d. Totes les respostes anteriors són correctes. 

 

 

 



 

 

 

13. Segons l’Ordenança reguladora de la venda ambulant al terme municipal 

de Santanyí, les parades de venda ambulant no es podran situar a: 

a. Accessos a edificis d’ús públic. 

b. Establiments comercials i industrials. 

c. Llocs que dificultin la circulació de les persones vianants. 

d. Totes les respostes anterior són correctes. 

 

14. Segons l’Ordenança reguladora de la venda ambulant al terme municipal 

de Santanyí, el mercat periòdic de la localitat de s’Alqueria Blanca es du a terme 

a: 

a. Plaça de Sant Miquel. 

b. Plaça Major. 

c. Plaça de Sant Josep. 

d. Plaça des Pou. 

 

15. D’acord amb l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals 

potencialment perillosos de l’Ajuntament de Santanyí, la sostracció o pèrdua de 

l’animal s’ha de comunicar al Registre municipal en un termini de: 

a. 48 hores. 

b. 3 dies. 

c. 5 dies. 

d. 72 hores. 



 

 

 

16. Segons l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans 

del municipi de Santanyí, l’Ajuntament tendrà a disposició dels veïns del municipi: 

a. Al manco dos punts verds. 

b. Com a màxim dos punts verds. 

c. Un punt verd. 

d. Un punt verd a cada nucli de població. 

 

17. Segons el definit a l’Ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges 

i  punts de bany del municipi de Santanyí, es permetrà la presència d’animals a les 

platges: 

a. Durant tots els caps de setmana de l’any. 

b. Durant tot l’any a excepció dels caps de setmana i festius i durant el període 

comprès entre l’inici de la festivitat de Setmana Santa i fins el 15 de novembre. 

c. Durant tot l’any a excepció dels caps de setmana i durant el període comprès 

entre l’inici de la festivitat de Setmana Santa i fins el 15 de novembre. 

d. Durant tot l’any a excepció dels dels caps de setmana i festius durant el període 

comprès entre l’1 de maig i fins el 15 de novembre. 

 

 

 

 



 

 

 

18. Segons el definit a l’Ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges 

i  punts de bany del municipi de Santanyí, la venda ambulant a la platja de 

productes alimentaris o d’un altre tipus, és una infracció: 

a. Greu. 

b. Molt greu. 

c. Lleu. 

d. No es considera una infracció. 

 

19.  Segons el definit a l’Ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges 

i  punts de bany del municipi de Santanyí, la bandera identificadora groga 

significa: 

a. Platja sense vigilància 

b. Bany permès amb limitacions. 

c. Bany permès. 

d. Es prohibeix el bany. 

 

20. Segons l’Ordenança reguladora de la venda ambulant al terme municipal 

de Santanyí, les llicències per a venda ambulant s’extingeixen: 

a. Mort de la persona titular. 

b. Renúncia. 

c. Revocació. 

d. Totes les respostes anteriors són correctes. 



 

 

 

21.  El carrer s’Espardell es troba localitzat al municipi de Santanyí i 

concretament al nucli poblacional de: 

a.  Cala Llombards. 

b.  Portopetro. 

c.  Cala Figuera. 

d.  Cala d'Or. 

 

22.  El carrer Miguel de Cervantes es troba localitzat al municipi de Santanyí i 

concretament al nucli poblacional de: 

a.  Es Llombards. 

b.  Santanyí. 

c.  Cala Figuera. 

d.  S’Alqueria Blanca. 

 

23.  En quina localitat està situat el Caló des Pou? 

a.  Cala Figuera. 

b.  Cala Santanyí. 

c.  S'Almunia. 

d.  Cala d’Or. 

 

 



 

 

 

24. On desemboca el Torrent d’en Conill? 

a.  Cala Santanyí. 

b.  Portopetro. 

c.  Cala Llombards. 

d.  Caló d’en Boira. 

 

25.  Quin d’aquests torrents desemboca al municipi de Santanyí? 

a.  Torrentó des Pas. 

b.  Torrent de Capocorb. 

c.  Torrent d’en Vaquer. 

d.  Torrent de Solimina. 

 

26.  Quin d’aquests torrents desemboca al municipi de Santanyí? 

a.  Torrent de San Jordi. 

b.  Torrent de sa Bassa Serra. 

c.  Torrent de Can Xanet. 

d.  Torrent de Son Bauló. 

 

 

 

 



 

 

 

27.  Quin d’aquests calons o cales es troba ubicat al municipi de Santanyí? 

a.  Caló d’en Manuell. 

b.  Caló des Soldat. 

c.  Caló des Serral. 

d.  Caló d’en Ferrà. 

 

28.  Quin d’aquests calons o cales es troba ubicat al municipi de Santanyí? 

a.  Caló d’en Curta. 

b.  Caló des Guix. 

c.  Caló d’en Pellisser. 

d.  Caló des Màrmols. 

 

29.  Quin d’aquests calons o cales es troba ubicat al municipi de Santanyí? 

a.  Caló de Sant Antoni. 

b.  Caló de Sant Vicenç. 

c.  Caló de ses Punxes. 

d.  Caló des Borgit. 

 

 

 

 



 

 

 

30.  El Municipi de Santanyí limita amb els municipis de: 

a.  Campos, Llucmajor i Portocolom. 

b.  Campos, Felanitx i Llucmajor. 

c.  Campos, Felanitx i ses Salines. 

d.  Felanitx, Portopetro i ses Salines. 

 

31. Assenyala l’opció on es ressenya el nom de tres platges del terme de Santanyí. 

a.  Cala Ferrera, Cala Gran i es Caló de sa Torre. 

b.  Caló de ses Egües, Caló des Pou i s'Amarador. 

c.  S'Almonia, es Caragol i ses Covetes. 

d.  Caló de ses Egos, Cala Santanyí i Cala sant Vicenç. 

 

32.  Entre quines cales està situat Cala Llombards? 

a.  Cala Santanyí i s’Almonia. 

b.  Cala Figuera i Cala Santanyí. 

c.  Portopetro i s’Amarador. 

d.  S’Amarador i Cala Figuera. 

 

 

 

 



 

 

 

33. Quin dia es celebra el mercat setmanal periòdic de s'Alqueria Blanca ? 

a.  Dilluns. 

b.  Dimecres. 

c.  Dimarts. 

d.  Dijous. 

 

34. Quin és l'itinerari més curt de les següents opcions per anar de Calonge a Cala 

Llombards ? 

a.  Calonge, s’Alqueria Blanca, Cala d'Or, Santanyí, Cala Llombards. 

b.  Calonge, Cala d'Or, Santanyí, Cala Llombards. 

c.  Calonge, s’Alqueria Blanca, Santanyí, Llombards, Cala Llombards. 

d.  Calonge, s’Alqueria Blanca, Santanyí, Cala Llombards. 

 

35. EI carrer d'en Simonet, es troba localitzat al municipi de Santanyí i 

concretament al nucli poblacional de: 

a.  Cala d'Or. 

b.  S’Alqueria Blanca. 

c.  Santanyí. 

d.  Cala Figuera. 

 

 



 

 

 

36. EI carrer d’en Daniel Camargo Adrover, es troba localitzat al municipi de 

Santanyí i concretament al nucli poblacional de: 

a.  Cala d'Or. 

b.  S’Alqueria Blanca. 

c.  Santanyí. 

d.  Cala Figuera. 

 

37. Quin d’aquests camins es troba ubicat al municipi de Santanyí? 

a.  Camí des Pou del Rei. 

b.  Camí de Son Mesquida. 

c.  Camí des Camp Fred. 

d.  Camí de Son Artigues. 

 

38. El Roser es troba situat a Santanyí. En referència a ell, quina de les següents 

afirmacions és correcta? 

a.  És un edifici que té aspecte de palau rural construït al voltant d'un pati que té 

l'entrada a la Plaça Major que era on s'emmagatzemava el blat que es recaptava amb els 

delmes. 

b.  Es tracta de la primitiva parròquia, va ser un lloc habitual de refugi de la població 

durant les incursions pirates i aquest va ser el motiu pel qual es va fortificar. 

c.  És el nom de l'escut del poble situat a la façana de l'Ajuntament. 

d.  És una torre-porta de les murades de Santanyí del segle XVI. 



 

 

 

 

39. La Plaça Eivissa es troba localitzada al municipi de Santanyí i concretament al 

nucli poblacional de: 

a.  Cala Llombards. 

b.  Portopetro. 

c.  Cala Figuera. 

d.  Cala d'Or. 

 

40. La Plaça de Sant Josep es troba localitzada al municipi de Santanyí i 

concretament al nucli poblacional de: 

a.  Calonge. 

b.  S’Alqueria Blanca. 

c.  Santanyí. 

d.  Es Llombards. 

 

41. La Placeta  Sa Porta Murada es troba localitzada al municipi de Santanyí i 

concretament al nucli poblacional de: 

a.  Calonge. 

b.  S’Alqueria Blanca. 

c.  Santanyí. 

d.  Es Llombards. 

 



 

 

 

42. Quin d’aquests camins es troba ubicat al municipi de Santanyí? 

a.  Camí de sa Tortuga. 

b.  Camí de Son Mesquida. 

c.  Camí d’en Rabent. 

d.  Camí des Comtès. 

 

43. A l'ordenança general de Circulació de Santanyí, es prohibeix l'estacionament: 

a.  A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies, dins 

de l'horari d'ús establert. Fora aquest horari, l'estacionament serà lliure. 

b.  En condicions que s'entorpeixi la sortida d'altres vehicles estacionats 

reglamentàriament. 

c.  A les zones, abalisades amb senyalització circumstancial/excepcional que hagin de 

ser ocupades per activitats autoritzades (revetles, obres, actes públics, neteja, etc.). 

d.  Totes les respostes anteriors són correctes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

44. L’ordre de prioritat entre els diferents tipus de senyals de més a menys 

prioritat,  segons l'Ordenança general de Circulació de Santanyí, és el següent: 

a.  Senyals i ordres dels i de les agents de la Policia Local, senyalització circumstancial 

que modifiqui el règim normal d’utilització de la via, semàfors,  senyals verticals de 

circulació, marques vials. 

b.  Senyals i ordres dels i de les agents de la Policia Local, semàfors,senyalització 

circumstancial que modifiqui el règim normal d’utilització de la via,  senyals verticals 

de circulació, marques vials. 

c. Senyalització circumstancial que modifiqui el règim normal d’utilització de la via, 

senyals i ordres dels i de les agents de la Policia Local, semàfors, senyals verticals de 

circulació, marques vials. 

d.  Senyals i ordres dels i de les agents de la Policia Local, senyalització circumstancial 

que modifiqui el règim normal d’utilització de la via, senyals verticals de circulació, 

semàfors, marques vials. 

 

45. Atenent el que disposa l'Ordenança general de Circulació de Santanyí, 

assenyala l’afirmació correcta: 

a.  Fora dels casos d’emergència o prestació d’un servei públic puntual, les persones 

vianants tenen sempre preferència als carrers sense voreres. 

b.  Fora dels casos d’emergència o prestació d’un servei públic puntual, les persones 

vianants tenen sempre preferència a les voreres. 

c.  Fora dels casos d’emergència o prestació d’un servei públic puntual, les persones 

vianants tenen sempre preferència als carrers amb voreres estretes. 

d.  Les respostes a, b i c són correctes. 

 



 

 

 

46. Segons l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals potencialment 

perillosos, en llocs i espais públics, els animals de l’espècie canina potencialment 

perillosos: 

a.  Han de ser conduïts i controlats amb una cadena o corretja extensible de menys de 

quatre metres. 

b.  Han de ser conduïts i controlats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 

dos metres. 

c.  Han de ser conduïts i controlats amb una cadena o corretja no extensible de més de 

tres metres. 

d.  Han de ser conduïts i controlats amb una cadena extensible o corretja no extensible 

d'un metre. 

 

47. Segons l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals potencialment 

perillosos, quants d’animals de l’espècie canina potencialment perillosos pot dur 

una persona en llocs i espais públics? 

a.  Només un d’aquests cans per persona. 

b.  Dos d’aquests cans per persona. 

c.  No s'estableix quantitat sempre que duguin un morrió apropiat i siguin conduïts i 

controlats amb una corretja. 

d.  Cap de les respostes anteriors és correcta. 

 

 

 



 

 

 

48. Segons L'Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans del 

municipi de Santanyí, quin dels següents casos s’entén com un vehicle abandonat? 

a.  Quan han passat més de quatre mesos des que el vehicle s'hagi dut al dipòsit després 

de la seva retirada de la via pública per part de l'autoritat competent. 

b.  Quan han passat més de dos mesos des que el vehicle s'hagi dut al dipòsit després de 

la seva retirada de la via pública per part de l'autoritat competent. 

c.  Quan les característiques del vehicle evidencien manifestament que el propietari l'ha 

deixat abandonat. 

d.  Aquell vehicle que estacionat a la via pública presenta característiques que 

evidencien manifestament que el propietari l'ha deixat abandonat. 

 

49. Tria l’opció correcta. Segons l'Ordenança municipal que regula la venda 

ambulant en el terme Municipal de Santanyí. En quin dels següents casos seria 

d’aplicació? 

a.  Al mercat medieval. 

b.  A la fira d'artesania. 

c.  A les parades autoritzades per l'Ajuntament que puguin fer veïns o determinades 

associacions del municipi per aconseguir ajudes. 

d.  No seria d'aplicació a cap dels casos anteriors. 

 

 

 

 



 

 

 

50. L'Ordenança municipal que regula la venda ambulant al terme municipal de 

Santanyí estableix que per motius de seguretat caldrà deixar un espai a cada costat 

de parada de venda. De quin espai es tracta? 

a.  Cinquanta centímetres. 

b.  Trenta centímetres. 

c.  Un metre. 

d.  Seixanta centímetres. 

 

 


