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QUART EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DE 5 
PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL PEL SISTEMA D’OPOSICIÓ LLIURE 
(CP01/2020AL) 
 
 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. La Marca Hispànica es dividia en: 

a. Baronies 
b. Vegueries 
c. Comtats 

 
2. Quin document regulava les relacions feudovasallàtiques a la Catalunya 

medieval? 

a. Homilies d’Organyà 
b. Usatges de Barcelona 
c. Forum iudicum 

 
3. Quin nom rebia la institució de govern de la ciutat de Barcelona a l’època 

medieval? 

a. Consell de Cent 
b. Consell d’Aribau 
c. Corts Catalanes 

 
4. Quan arrenca la Guerra dels Segadors o de Successió? 

a. 1659 
b. 1714 
c. 1640 

 
5. En quin segle neix la Diputació General o Generalitat? 

a. XIII 
b. XIV 
c. XV 

 
6. Amb quin nom es coneix el conflicte bèl·lic que es va desenvolupar a Espanya 

entre els anys 1808 i 1814? 

a. Guerra dels Segadors 
b. Guerra Civil 
c. Guerra del francès 



 

 
7. Quin d’aquests polítics catalans va ser president de la Primera República? 

a. Francesc Pi i Margall 
b. Francesc Macià 
c. General Prim 

 
8. Qui dissenyà el traçat e l’Eixample? 

a. Valentí Almirall 
b. Oriol Bohigas 
c. Ildefons Cerdà 

 
9. Qui era Fanelli? 

a. Un cantant 
b. Un escriptor 
c. Un anarquista 

 
10. La Setmana Tràgica va ser un moviment insurreccional popular en resposta a: 

a. L’augment del preu del tramvia de Barcelona 
b. L’empresonament de joves universitaris 
c. La crida de reservistes per a la Guerra del Marroc 

 
11. Quina institució de les següents organitza una secció de Mossos d’Esquadra 

l’any 1950? 

a. La Generalitat de Catalunya 
b. L’Ajuntament de Barcelona 
c. La Diputació de Barcelona 

 
12. L’antiga Escola de Policia de Catalunya actualment es denomina: 

a. Institut d’Estudis per a la Seguretat 
b. Centre de Formació de la Seguretat 
c. Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

 
13. Quin any se signaren els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya que 

van suposar un punt d’inflexió en el desplegament dels Mossos d’Esquadra? 

a. 1984 
b. 1994 
c. 2004 

 
14. La Policia Local es va instaurar: 

a. A Barcelona, l’any 1843 
b. A Barcelona, l’any 1856 
c. A Barcelona, l’any 1845 

 
15. L’ordre públic a l’Edat Mitjana era responsabilitat de:  

a. Policia 
b. Barons eclesiàstics i laics 
c. Exèrcit 

 
 
 
 



 

16. Qui va ser el primer comandament de les Esquadres que es va posar a 
disposició de Macià, el 14 d’abril de 1931? 

a. General Batet 
b. Frederic Escofet 
c. Pèrez Farràs 

 
17. Quin d’aquests autors no pertany a la Renaixença? 

a. A. Turmeda 
b. J. Verdaguer 
c. A. Guimerà 

 
18. Qui va escriure la crònica que narra els fets succeïts des de Jaime I fins a 

Alfons el Benigne? 

a. Bernat Desclot 
b. Jaume I 
c. Ramon Muntaner 

 
19. Quina de les següents obres va ser escrita per Ramon Llull? 

a. Lo Somni 
b. Blanquerna 
c. Curial e Güelfa 

 
20. Quin d’aquests no és un dialecte del català? 

a. Aranès 
b. Alguerès 
c. Rossellonès 

 
21. El català occidental comprèn els dialectes: 

a. Rossellonès i central 
b. Central i baleàric 
c.  Nord-occidental i valencià 

 
22. El Decret de Nova Plana de Catalunya és de l’any: 

a. 1707 
b. 1714 
c. 1716 

 
23. Quantes comarques te Catalunya? 

a. 39 
b. 41 
c. 42 

 
24. Segons la Llei de vegueries, a quina vegueria pertany el Solsonès? 

a. Camp de Tarragona 
b. Lleida 
c. Catalunya central 

 
 
 
 
 



 

25. Quins d’aquests cims sobrepassa els 2.000 m? 

a. Pedraforca 
b. Montserrat 
c. Turó de l’Home 

 
26. El riu Cardener és afluent del/ de la: 

a. Noguera Ribagorçana 
b. Segre 
c. Llobregat 

 
27. Els serveis socials s’ofereixen a: 

a. Les persones de rendes baixes 
b. Col·lectius marginals 
c. Tota la població 

 
28. Catalunya és: 

a. La comunitat autònoma més poblada de l’Estat 
b. La segona comunitat autònoma més poblada de l’Estat 
c. La tercera comunitat autònoma més poblada de l’Estat 

 
29. Quin model d’integració parla de la implicació de tots els membres de la 

societat per crear una nova cultura compartida? 

a. Assimilació 
b. Aculturació 
c. Melting pot 

 
30. Els acords de la Conferència Ministerial Europea sobre integració de l’any 2010 

es va reflectir en la declaració de: 

a. Göteborg 
b. Gènova 
c. Saragossa 

 
31. L’era de la informació es diferencia de les anteriors conquestes tecnològiques 

per: 

a. Abast limitat els canvis 
b. Protagonisme del conjunt dels ciutadans 
c. Al cost econòmic de les innovacions 

 
32. Quan parlem de la societat del coneixement parlem de: 

a. Societat de la informació 
b. Noves tecnologies 
c. Formació on-line 

 
33. A quin sector de l’economia pertany l’activitat relacionada amb la societat de la 

informació?. 

a. Primari 
b. Secundari 
c. Terciari 

 
 
 



 

34. Quin concepte es pot definir com un text organitzat de forma no seqüencial? 

a. Multimèdia 
b. Hipertext 
c. Internet 

 
35. L’agència de Protecció de Dades: 

a. No té competències en el tractament informàtic de dades personals 
b. Actua davant possibles conflictes en el tractament informàtic de les 

dades personals 
c. Només actua en casos de tractament informàtic de dades personals per 

ordre judicial 
 

36. Quin mot es fa servir al món anglosaxó per referir-se a la seguretat ambiental i 
els riscos laborals? 

a. Security 
b. Safety 
c. Protection 

 
37. Quina autoritat presideix la Junta de Seguretat de Catalunya?. 

a. El Conseller d’Interior 
b. El Director General de la Policia 
c. El President de la Generalitat 

 
38. Quin d’aquests nivells organitzatius és de rang inferior? 

a. Unitat 
b. Àrea 
c. Regió 

 
39. El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades  d’Urgència 112 té centres actius a: 

a. Barcelona i Blanes 
b. Blanes i Reus 
c. Barcelona i Reus 

 
40. L’Institut  de Seguretat Pública de Catalunya unifica: 

a. L’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Protecció Civil de 
Catalunya 

b. L’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Seguretat Civil 
de Catalunya 

c. L’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers de Catalunya 
 

41. Quina de les següents funcions no correspon a la Direcció General de la 
Policia? 

a. Exercir comandament de les unitats policials i administratives que en 
depenen 

b. Elaborar i formular propostes sobre l’organització general del Cos de 
Mossos d’Esquadra. 

c. Totes són funcions de la Direcció General de la Policia   
  
 
 
 



 

42. Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya pertoca a la Generalitat: 

a. El comandament suprem de les policies locals 
b. El comandament operatiu de les  policies locals 
c. La coordinació de l’actuació de les policies locals 

 
43. Quins nivells de l’Administració estan implicats en la coordinació? 

a. L’estatal i l’autonòmica, exclusivament 
b. L’estatal, l’autonòmica i la local 
c. L’estatal i la local, exclusivament 

 
44. El sistema de seguretat de Catalunya  està format per: 

a. Les autoritats de seguretat 
b. Els òrgans de coordinació i participació en matèria de seguretat 
c. Totes les respostes són correctes 

 
45. Quina és l’autoritat superior en matèria de seguretat pública en l’àmbit local? 

a. El regidor de seguretat ciutadana de l’ajuntament 
b. L’Alcalde 
c. El Director General de la Policia 

 
46. Quin d’aquests és l’organisme que té competències en matèria d’informació 

Schengen? 

a. ATLAS 
b. SIRENE 
c. SAIL 

 
47. Les funcions bàsiques de la Junta de Seguretat són: 

a. La coordinació entre Cossos i Forces de seguretat estatals i 
autonòmiques 

b. Establir les principals directrius del desplegament a Catalunya 
c. Totes les respostes són correctes 

 
48. Els cossos de la policia local es defineixen com: 

a. Instituts armats de naturalesa civil 
b. Instituts de naturalesa policial 
c. Cossos policials de naturalesa civil 

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

a. Bàsica 
b. Executiva 
c. Intermèdia 

 
50. En quin cas pot actuar la policia local en territoris de municipis limítrofs? 

a. Sempre que la patrulla actuant ho consideri oportú 
b. Mai, en cap cas 
c. En casos d’emergència excepcional i donant compte al Conseller 

d’interior 


