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SEGON EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DE 5 
PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL PEL SISTEMA D’OPOSICIÓ LLIURE 
(CP1/2021AL) 
 
 Aquest exercici consisteix en respondre, en el termini màxim de 60 minuts, aquest 

qüestionari de 50 preguntes amb respostes alternatives. 

 Cal que poseu un cercle a la resposta que considereu que és la correcta. 

 La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 10 punts. 

 Sistema de puntuació serà el següent: 
      Nombre total d’encerts= encerts-(errors*0,05) 
      Cada encert es puntuarà amb 0’20 punts. 
      Les preguntes en blanc no puntuen en cap sentit.  
 

 
 

1. Amb quin comte es produeix la unió dinàstica entre Catalunya i Aragó? 
a. Ramon Berenguer III 
b. Ramon Berenguer IV 
c. Ramon Berenguer II 

 
2. Quin any arriba la pesta negra a Catalunya? 

a. 1348 
b. 1492 
c. 1714 

 
3. Com es coneix el període que s’inicià arran del pronunciament del coronel 

Riego? 
a. La Dècada Liberal 
b. El Trienni Liberal 
c. El Bienni Liberal 

 
4. Quines colònies va perdre Espanya el 1898? 

a. Cuba, Florida i Filipines 
b. Cuba, Filipines i República Dominicana 
c. Cuba, Puerto Rico i Filipines 

 
5. Les policies locals van començar a formar els seus efectius a l’Escola de 

Policia de Catalunya l’any: 
a. 1991 
b. 1995 
c. 1998 

 
6. A partir de l’Estatut de 1932 tots els cossos policials a Catalunya van passar a 

dependre del: 
a. Comissariat d’Ordre Públic 
b. Ministeri de Seguretat Pública 
c. Brigada Pública de Policia i Seguretat 

 
 



7. Quants kilòmetres de costa té aproximadament el litoral català? 
a. 425 
b. 465 
c. 515 

 
8. Quin riu separa Catalunya del País Valencià? 

a. Ebre 
b. Sènia 
c. Francolí 

 
9. Quin és l’element que més ha condicionat la demografia catalana al segle XX? 

a. Baixa natalitat 
b. Immigració 
c. Emigració 

 
10. Quina data es considera com la del naixement de la societat de la informació? 

a. 1973 
b. 1981 
c. 1992 

 
11. Per e-learning s’entén: 

a. Universitat oberta 
b. Formació a distància a través d’internet 
c. UOC 

 
12. El primer projecte d’Estatut d’Autonomia de Catalunya després del franquisme 

és conegut com: 
a. Estatut popular 
b. Estatut de Núria 
c. Estatut de Sau 

 
13. El Croscat és un/a: 

a. Volcà 
b. Delta 
c. Planta 

 
14. La Valira és un afluent del riu: 

a. Segre 
b. Muga 
c. Llobregat 

 
15. En quina d’aquestes comarques es parla el català central? 

a. Anoia 
b. Urgell 
c. Segarra 

 
16. Que entenem per hipermèdia? 

a. La integració de so, text i imatges 
b. La realitat virtual 
c. La integració de multimèdia i hipertext 

 
17. Una de les restes humanes més antigues de Catalunya és la mandíbula de: 

a. Ullastrell 
b. Riudoms 
c. Banyoles 



 
18. El “Tractat d’Amsterdam” fa referència a: 

a. La supressió d’aranzels comercials entre estats de la UE 
b. La lliure circulació de persones dels estats de la UE 
c. La lliure circulació de persones no comunitàries a la UE. 

 
19. Quin polític liderà la Lliga Regionalista? 

a. Lluis Companys 
b. Francesc Macià 
c. Enric Prat de la Riba 

 
20. Com es coneixen les aportacions de les llengües del territori abans de la 

conquesta romana? 
a. Romanització 
b. Substrat 
c. Superstrat 

 
21. El 1892, la Unió Catalanista promou: 

a. Memorial de Greuges 
b. Mancomunitat de Catalunya 
c. Bases de Manresa 

 
22. On es troba el Pla de l’Estany? 

a. Catalunya central 
b. Alt Pirineu i Aran 
c. Comarques Gironines 

 
23. L’Arsenal de la Ciutadella acull en l’actualitat el: 

a. Palau del Virrei 
b. Palau del Lloctinent 
c. Parlament de Catalunya 

 
24. Quin nom rebien a Catalunya els barris on vivien els jueus a l’Edat Mitjana? 

a. Jueries 
b. Calls 
c. Sinagogues 

 
25. Quin article de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya regula les competències de 

la Generalitat en matèria de seguretat pública? 
a. 160 
b. 162 
c. 164 
 

26. El Consell de Garanties Estatutàries exerceix funcions de tipus: 
a. Executiu 
b. Consultiu 
c. Legislatiu 
d. Judicial 
 
 
 
 
 
 
 



27. Quina de les següents afirmacions es falsa? 
a. La Constitució Espanyola és la norma jeràrquicament superior de 

l’ordenament jurídic espanyol perquè va ser elaborada pel poble i els 
seus representants legítims en l’exercici de la seva sobirania (poder 
constituent). 

b. La Constitució Espanyola com a norma suprema implica que els poders 
públics que ella mateixa crea (constituïts) i les normes que aquests 
aproven no estan subjectes a les seves disposicions. 

c. La CE té legalitat formal suprema perquè és immune davant les altres 
normes en tant que el seu procediment de reforma és especial. 

 
28. Quan és legítima l’entrada en un domicili segons l’article 18 de la Constitució 

Espanyola? 
a. Si ho autoritza el porter, el titular, el jutge o hi ha delicte flagrant. 
b. Si ho autoritza el titular, el jutge o hi ha delicte flagrant. 
c. Només si ho autoritza el jutge. 
d. Si ho autoritza el President del govern. 
 

29. Amb quin dret està relacionat el lliure accés als tribunals i jutjats? 
a. El dret de tutela judicial efectiva. 
b. El dret d’associació. 
c. El dret a la llibertat. 
 

30. L’Estatut dels jutges i magistrats es regeix pels principis de: 
a. Independència, mobilitat, imparcialitat, incompatibilitat i responsabilitat. 
b. Dependència, mobilitat, imparcialitat, incompatibilitat i responsabilitat. 
c. Independència, inamobilitat, imparcialitat, incompatibilitat i 

responsabilitat. 
 

31. Els jutjats de primera instància tenen jurisdicció: 
a. Sobre el partit judicial. 
b. Provincial. 
c. Municipal. 

 
32. Segons l’article 149 de la Constitució Espanyola, la competència en matèria de 

seguretat pública: 
a. És una competència exclusiva de l’Estat. 
b. És una competència transferida a algunes comunitats autònomes. 
c. Totes les administracions (central, autonòmiques i locals) tenen 

competències exclusives en seguretat pública. 
 

33. La regulació i el control dels locals de joc, apostes i casinos a Catalunya 
correspon a: 

a. Les corporacions locals. 
b. La Generalitat de Catalunya. 
c. El Ministeri d’Interior. 
d. La Delegació del Govern. 
 

34. Les juntes locals de seguretat: 
a. Tenen caràcter obligatori en els municipis que compten amb policia 

local. 
b. La seva constitució és potestat discrecional dels alcaldes. 
c. Tenen caràcter obligatori en tots els municipis. 
 
 



35. El Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya exposa: 
a. Drets, deures i compromisos que ha d’assumir la policia davant la 

ciutadania. 
b. L’autonomia d’actuació de les policies. 
c. Són correctes b) i c). 
 

36. Quin any es va adoptar la norma Europea sobre el codi europeu d’ètica de la 
policia? 

a. 1986 
b. 1999 
c. 2001 
 

37. Quin d’aquests elements no destaca el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya? 
a. La col·laboració amb l’Administració de Justícia. 
b. La gestió responsable de la informació. 
c. El Codi destaca tots els punts anteriors. 

 
38. Què és l‘enquesta de seguretat pública a Catalunya?. 

a. Uns resums elaborats pels ajuntaments catalans. 
b. Una enquesta elaborada per les diputacions. 
c. Una eina estadística elaborada pel Gabinet d’Estudis de la seguretat. 

 
39. Quina d’aquestes funcions en relació a la policia local no pot dur a terme la 

Generalitat? 
a. Fixar criteris de selecció i formació 
b. Coordinar la formació de les policies locals 
c. Decidir els comandaments de les policies locals 

 
40. Quina d’aquestes característiques no és pròpia de l’activitat policial? 

a. La confidencialitat. 
b. L’arbitrarietat. 
c. La discrecionalitat. 

 
41. El conflicte en defesa de l’autonomia local és una competència de: 

a. Tribunal Constitucional 
b. Tribunal Suprem 
c. Consell d’Estat 

 
42. Quina de les següents institucions no és una institució de europea? 

a. Banc Central Europeu 
b. El Comitè Econòmic i Social 
c. Totes ho són 

 
43. Com s’agrupen els diputats al Parlament Europeu? 

a. Per càrrecs polítics representatius al seu país 
b. Per països 
c. Per ideologies polítiques 

 
44. La llei reconeix als municipis 

a. Només potestats executives 
b. Potestats executives i normatives de tipus reglamentari. 
c. Només potestats legislatives  

 
 
 



45. Quins són els elements constitutius del municipi?  
a. L’Alcalde, el Ple i la Junta de Govern Local  
b. La Casa consistorial, la Junta de Govern i els tinents d’alcalde  
c. El territori, la població i la organització polític-administrativa o 

ajuntament  
 

46. Tots els municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents: 
a. Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, 

abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis 
de població i pavimentació de les vies públiques 

b. Cementiri, recollida de residus Parc públic, biblioteca pública i 
tractament de residus 

c. Protecció civil, cementiri, recollida de residus avaluació i informació de 
situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en 
situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i 
instal·lacions esportives d'ús públic 
 

47. Quina relació hi ha entre els drets humans i el codi deontològic policial?  
a. Cap, són dos àmbits completament aliens un de l’altre.  
b. Tenen molta relació ja que la deontologia policial s’ha d’encaminar al 

reconeixement i respecte dels drets humans ja que la policia n’és garant 
i protectora.  

c. Tot, ja que el codi deontològic està sotmès pel principi de jerarquia 
normativa a les normes reguladores dels drets humans. 
 

48. Els principis bàsics d’actuació de les Policies Locals estan recollits: 
a. A l’article 10 de la Llei 19/91 
b. A l’article 10 de la Llei de bases de règim Local 
c. A l’article 10 de la llei 39/15 
 

49. La Comissió de Policia de Catalunya  
a. És l'òrgan col·legiat consultiu inferior en matèria de coordinació entre la 

Policia de la Generalitat.- Mossos d'Esquadra i les policies locals a 
Catalunya. 

b. És l'òrgan col·legiat consultiu inferior en matèria de coordinació entre la 
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i les 
policies locals a Catalunya. 

c. Està composat pel conseller o consellera en matèria de seguretat 
pública, cinc vocals en representació dels ajuntaments i cinc vocals en 
representació del Govern. 

 
50. Quin d’aquests és l’òrgan consultiu i de participació superior de Catalunya, en 

matèria de seguretat: 
a. El Departament d’Interior 
b. La Junta de Seguretat de Catalunya 
c. El Consell de Seguretat de Catalunya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREGUNTES DE RESERVA 
 

51. El mandat del síndic de greuges és de:  
a. 2 anys.  
b. 4 anys  
c. 5 anys 
 

52. En quin cas pot actuar la policia local en territoris de municipis limítrofs?  
a. Sempre que la patrulla actuant ho consideri oportú  
b. Sempre que el cap de la policia local consideri que hi ha raons per fer-

ho. 
c. En casos d’emergència excepcional i donant compte al Conseller 

d’Interior i/o a petició del municipi 
 

53. Quina és l’autoritat superior en matèria de seguretat pública en l’àmbit local? 
a. L’Alcalde. 
b. El Director General de la Policia. 
c. El regidor en matèria de seguretat de l’Ajuntament. 

 
54. Quina d’aquestes funcions no és pròpia dels cossos policials locals 

a. Protecció d’autoritats i custodia d’instal·lacions locals. 
b. Intermediació entre particulars 
c. Policia judicial amb caràcter ple  

 
55. A quina escala pertany un sotsinspector de la policia local? 

a. Escala bàsica 
b. Escala intermèdia 
c. Escala Executiva 

 
56. En quin cas pot actuar la policÍa local en territoris de municipis limítrof? 

a. Mai, en cap cas. 
b. En casos d’emergència excepcional i donant compte al Conseller 

d’Interior. 
c. Sempre que la patrulla actuant ho consideri oportú.  

 
 
 


