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PROVES SELECCIÓ AGENT POLICIA LOCAL AJUNTAMENT DE 

MUTXAMEL 

 

EXERCICI VALENCIÀ.  

DURACIÓ 1 hora. 
 

Criteris de correcció: 

 

Es descompta 0’05 punts per cada error. Es compta un error per paraula. Es 

compten tant errors ortogràfics com de morfosintaxi. Les paraules inintel·ligibles es 

compten com un error. Si es repetix l’error en la mateixa paraula solament es 

descompta una volta. 

 

 

Traducció valencià a castellà. Valoració: 2 punts 

 

A l’hora de dissenyar aquest nou model cal valorar, en primer lloc, el paper que han 

exercit les policies locals: les seues atribucions, la seua capacitat de resposta i també la 

seua proximitat al quefer diari dels veïns dels nostres pobles i les nostres ciutats. Aquesta 

valoració ha de ser contrastada amb les demandes del col·lectiu policial mateix, 

especialment en tot el que fa a la carrera professional, i també amb les necessitats de la 

ciutadania, perquè les policies locals poden i han de configurar-se com a instrument de 

cohesió i integració social, superant un concepte restrictiu i antiquat d’ordre públic per a 

donar pas a un altre concepte, més ampli, basat en el principi de proximitat, que potencie 

el seu caràcter preventiu i assistencial, dirigit a la resolució de conflictes.  

 

Per això, l’aposta de la llei per una policia ancorada en principis ètics i sempre vigilant 

enfront de conductes i actituds denigrants que puguen incitar la violència física i psíquica, 

la violència de gènere, la discriminació racial i cultural, els delictes d’odi i contra la 

identitat sexual, l’assetjament infantil, fenòmens com el ciberassetjament i tantes altres 

formes delictives que atempten contra la llibertat, els drets humans i la convivència. 

 

 

 



Traducció castellà a valencià. Valoració: 2 punts 

 

Entre las competencias que en materia de coordinación de los Cuerpos de la Policía Local 

de la Comunitat Valenciana posee la Generalitat se encuentra, en el artículo 51 de la Ley 

6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat, de Policías Locales de Coordinación de Policías 

Locales de la Comunitat Valenciana, la de poder establecer y conceder los premios, 

distinciones y condecoraciones a los miembros de los Cuerpos de las Policías Locales 

que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones. 

 

La aplicación del decreto actualmente en vigor, Decreto 157/1998, de 29 de septiembre, 

del Consell, ha demostrado durante el transcurso de estos años la existencia de algunas 

disfunciones, en las que la realidad de la actuación policial no está suficientemente 

reflejada en los objetivos que pretenden este texto reglamentario. Además, se ha 

constatado que el procedimiento para la concesión de las condecoraciones y distinciones, 

para ciertos casos, resulta excesivamente formalista, perdiendo la urgencia o inmediatez 

que el caso a valorar merece. 

 

 

 


