
 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.-La bombeta o làmpada incandescent fou inventada per: 

a. Edison  
b. Franklin 
c. Newton 
d. Pearson 

 
 
2.-La teoria de l’evolució de les espècies és de: 

a. Charles Darwin 
b. John Dalton 
c. Albert Einstein 
d. Galileo Galilei 

 
3.-Un metre és igual a: 

a. 1000 mil·límetres 
b. 10 decímetres  
c. 0,001 quilòmetres 
d. Totes són correctes 

 
 
4.-L’ Apartheid era: 

a. Grup polític de Sudàfrica 
b. Sistema pel qual es reconeixia la igualtat de les persones front la llei. 
c. Sistema legal que propugnava la segregació i discriminació racial. 
d. Nom pel qual també es coneixia el Congrés Nacional Africà 

 
5.-Primer ministre britànic i premi Nobel de Literatura l’any 1953: 

a. Clement Richard Attlee 
b. Winston Churchill 
c. Lloyd George 
d. Arthur Neville 

 
6.-L’any 1821 moria Napoleó a l’illa de Santa Elena. A quin oceà es troba? 

a. Pacífic 
b. Atlàntic 
c. Índic 
d. No va morir en aquesta illa. 

 
7.-Quin és el riu amb més cabal del mon? 

a. Yangtzé 
b. Amazones 
c. Nil 
d. Ganges 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
8.-A quin país es troba La Meca? 

a. Aràbia Saudí 
b. Marroc 
c. Jordània 
d. Síria  

 
9.-Any en que es va fundar l’ONU a partir de la signatura de la Carta de les 
Nacions Unides: 

a. 1939 
b. 1943 
c. 1945 
d. 1946 

                                                             
10.-Qui va inventar el parallamps? 

a. Benjamin Franklin 
b. Thomas Alva Edison 
c. Alexander Graham Bell 
d. Samuel Colt 

 
 
11.-D’acord amb la llegenda qui va fundar Roma? 

a. Ròmul 
b. Remo 
c. Alexandre el Gran 
d. Espartac  

 
 
12.-Les ruïnes del poble Nord Africà de Cartago es troben a pocs quilòmetres al 
Nord Est de: 

a. Tunísia 
b. Trípoli 
c. El Caire  
d. Marràqueix  

 
 
13.-El senat romà rebia el nom de “senatus” que en llatí significa: 

a. Assemblea d’ancians  
b. Assemblea de savis 
c. Assemblea de patricis 
d. Assemblea de nobles  

 
14.-Qui va formular la llei de la gravetat universal: 

a. Isaac  Newton 
b. Galileo 
c. Albert Einstein 
d. Nicolás copèrnico 



 

 

 

 

 

 

 

15.-El submarí construït per Narcís Monturiol s’anomenava: 
a. Nautils 
b. Ictineu 
c. Mediterrània 
d. Posseidó 

 
16.-El febrer de 1939 es va desenvolupar la darrera reunió en territori espanyol 
de les Corts de la II República en el següent indret: 

a. Castell de Peralada  
b. Castell de Recasens 
c. Castell de Sant Ferran 
d. Mas Perxés  

 
17.-Qui va ser el pare de la divisió de poders que s’aplica a les constitucions 
modernes? 

a. Montesquiu 
b. Kant 
c. Juli César 
d. Plató 

 
18.-L’anomenat “Triangle Dalinià” està format per les poblacions de: 

a. Perpinyà, Figueres i Barcelona. 
b. Figueres, Cadaqués i Púbol. 
c. Figueres, Vilafant i Pont de Molins. 
d. Perpinyà, Figueres i Cadaqués. 

 
 
19.-L’Estatut de 1932 era conegut també com: 

1. De Sau  
2. De Núria  
3. De Miravet 
4. De Maçanet  

 
 
20.-El monestir de Sant Pere de Rodes va pertànyer a l’ordre dels: 

1. Escolapis 
2. Franciscans 
3. Benedictins 
4. Jesuïtes  

 
21.-Segons el teorema de Pitàgores si a= 3 i b=4 el valor de c és 

a. 5 
b. 25 
c. 1 
d. Cap de les anteriors 

 



 

 

 

 

 

 

 

22.-Si a 60 li sumem el 15% el resultat final serà: 
a. 9 
b. 75 
c. 69 
d. 51 

 
23.-En un triangle isòsceles si un costat mesura 4 cm, la base 3 cm i l’altre 
costat:  

a. 2 cm 
b. 4 cm 
c. 5 cm 
d. 6 cm 

 
24.-A quin país es troba la glacera Perito Moreno: 

a. Xilè 
b. Antàrtida 
c. Tanzània 
d. Argentina 

 
25.-Si un triangle té un angle de 80º i un altre de 60º, el darrer angle farà: 

a. 30º 
b. 40º  
c. 50º 
d. Cap de les anteriors 

 
26.-La capital de Corea del Nord és: 

a. Pyongyang 
b. Sariwon 
c. Seül 
d. Daejeon 

 
27.-El primer president dels EEUU en exercici que va visitar Corea del Nord: 

a. Barack Obama 
b. Donald Trump 
c. George Walker Bush 
d. Bill Clinton 

 
28.-Pla de protecció civil que activa la Generalitat de Catalunya per episodis 
d’onada de calor: 

a. PROCICAT 
b. AEROCAT 
c. INFOCAT 
d. RADCAT 



 

 

 

 

 

 

 

 
29.-MARK ZUCKERBERG és: 

a. Membre i medallista  de l’equip olímpic de natació dels EEUU. 
b. Ministre d’economia alemany. 
c. Ministre d’exteriors austríac 
d. Fundador de Facebook 

 
 
30.-Julian Assange també té la nacionalitat: 

a. Peruana 
b. Colombiana 
c. Veneçolana  
d. Equatoriana  

 
31.-A quin port Italià va entrar sense autorització, a finals del mes de juny, la 
capitana del vaixell humanitari Sea-Watch 3, cosa que li va comportar la 
detenció?: 

a. Siracusa 
b. Cagliali 
c. Palerm 
d. Lampedusa  

 
32.-Madrid Central és: 

a. Pla contra la contaminació del centre de la ciutat de Madrid. 
b. Projecte d’urbanització del centre de la ciutat de Madrid. 
c. Coalició electoral de les darreres eleccions municipals. 
d. ONG que treballa amb les persones sense sostre. 

 
33.-La Comissió Europea, a finals de juny, amb qui ha realitzat un important 
acord comercial? 

a. Canadà. 
b. Japó 
c. Mercosud 
d. Emirats Àrabs 

 
 
 
34.-Qui ha guanyat el Premi Planeta 2018? 

a. Eduardo Mendoza 
b. Santiago Posteguillo 
c. Fernando Sabater 
d. Juan José Millás 

 
35.-Qui ha guanyat el prime Nadal de novel·la 2019? 

a. Guillermo Martínez 
b. Maruja Torres 
c. Carmen Amoraga 
d. Care Santos 



 

 

 

 

 

 

 

 
36.-Quina persona ostenta l’alcaldia de Figueres: 

a. Jordi Masquef Creus 
b. Pere Caselles Borell 
c. Marta Felip Torras 
d. Agnès Lladó Saus 

 
37.-Quina entitat Figuerenca ha celebrat enguany el seu centenari? 

a. La Unió Esportiva Figueres 
b. L’Institut Muntaner 
c. La Societat Coral Erato 
d. El Casino Menestral 

 
38.-Quina entitat organitza en el centre de Figueres la Fira de l’1 de Maig? 

a. L’ajuntament 
b. Comerç Figueres 
c. El Casino Menestral 
d. El Patronat de Turisme 

 
39.-El castell de focs de les Fires i Festes de la Santa Creu d’enguany s’ha 
ubicat? 

a. En el Castell de Sant Ferran. 
b. En el circuit d’Els Arcs 
c. En el Parc de les Aigües 
d. En el Clos de Fires 

 
40.-De quin nou servei s’ha dotat enguany la Guàrdia Urbana de Figueres? 

a. Drons 
b. Gossos detectors 
c. Bicicletes 
d. APP d’alerta a la policia. 

 
41.-La darrera línia d’AVE inaugurada a Espanya és: 

a. Madrid-Granada 
b. València-Alacant 
c. Vitoria- San Sebastián   
d. Madrid-Albacete 

 
 
 
42.-Quin esportista ha conquerit enguany el títol de la NBA 

a. Ricky Rubio 
b. Marc Gasol 
c. Pau Gasol 
d. José Manuel Calderón 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

43.- Per quin motiu durant el més de juny van haver-hi importants 
manifestacions de protesta a Hong-Kong: 

a. Per un projecte de llei d’extradició. 
b. Per la pujada del preu del transport públic. 
c. Per la detenció d’una representant sindical. 
d. Per la instauració del servei militar obligatori. 

 
44.-El lider del partit laborista del Regne Unit es diu: 

a. Theresa May 
b. Boris Johnson 
c. Jeremy Corbyn 
d. Jeremy Hunt 

 
45.- L’ambaixador de quin país ha hagut de dimitir a mitjans de juliol per la 
filtració de missatges criticant el president dels EEUU: 

a. Alemanya 
b. Regne Unit  
c. França 
d. Israel 

 
46.- Quina persona ostentarà properament presidència de la comissió europea 

a. Ursula Von Der Leyen 
b. Josep Borell 
c. Christine Lagarde 
d. Frans Timmermans 

 
47.-Federica Mogherini és: 

a. Ministre d’economia italiana 
b. Alta comissionada de l’ONU pels refugiats 
c. Fiscal de la Cort Internacional de Justícia 
d. Alta representant de la Unió Europea per a la Política Exterior 

 
 
48.- L’escalada de tensió entre Iran i els països occidentals en referència al 
transport marítim té especial importància a: 

a. Estret d’Ormuz  
b. Mar Roig 
c. Canal de Suez 
d. Mar Negra 

 
49.- Com es deia la missió amb la que l’ésser humà va trepitjar  per primer cop 
la lluna? 

a. Apollo 8 
b. Apollo 11 
c. Apollo 13 
d. Apollo 15 

 



 

 

 

 

 

 

 

50.- Nom del mòdul lunar amb el que l’ésser humà va arribar per primera 
vegada a la lluna: 

a. Eagle 
b. Lunar Prospector 
c. Chang’e-1 
d. Pioneer 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                   
1.- Quina és l’única institució de la Unió Europea que s’escull per sufragi 
directe? 

a. El Parlament Europeu 
b. La Comissió Europea 
c. El President de torn de la UE 
d. El Consell d’Europa 

 
 2.- La Corona d’Aragó neix del matrimoni de: 

a. Ramon Berenguer IV i Peronella  
b. Isabel i Ferran 
c. Jaume 1r i Leonor 
d. Ramon Berenguer III i Dolça de Provença 

 
 3.- En l’antiguitat per Figueres passava una calçada Romana anomenada: 

a. Via Fluvià 
b. Via Appia 
c. Via Augusta 
d. Via Egnatia  

 
4.- A Catalunya les funcions governatives sobre l’exercici dels drets de reunió i 
manifestació, corresponen: 

a. A la Generalitat 
b. A la Delegació del Govern Central a Catalunya 
c. Al sotsdelegat del Govern 
d. Al Ministeri de l’Interior 

 
 5.-  A Catalunya expedir el permisos de conduir és competència de: 

a. Servei Català del Trànsit 
b. Direcció General de Seguretat Ciutadana 
c. Ministeri de l’Interior 
d. Departament d’Interior 

 
 6.- La seguretat pública: 

a. És una competència exclusiva de l’Estat. 
b. És un competència de totes les comunitats autònomes. 
c. És una competència de les comunitats autònomes que disposen de 

cossos de policia. 
d. És una competència dels municipis i de les comunitats autònomes que, 

en ambdós casos, disposin de cossos de policia. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

7.- La participació en vagues: 
a. És un dret protegit per la Constitució al qual també té dret un policia 

local. 
b. És un dret de tot policia sempre i quan no es portin armes. 
c. El pot realitzar la policia sempre i quan es respectin els serveis mínims 

decretats per l’Alcalde. 
d. És una falta molt greu. 

                                                      
 
8.- L’antic escorxador, la casa Cusí de la Rambla i la Clínica Catalunya són: 

a. Edificis que conserven vitralls Gòtics. 
b. Edificacions Modernistes 
c. Edificis que en el darrer ple municipal es van descatalogar. 
d. Cap resposta és correcta. 

 
 
9.- El monument que es troba a la part baixa de la Rambla de Figueres està 
dedicat a: 

a. Narcís Monturiol 
b. Pau Casals 
c. Carles Fages de Climent 
d. Josep Ventura i Casas 

 
 
10.- Les policies locals en la utilització dels mitjans al seu abast s’han de regir 
pels principis de: 

a. Congruència, oportunitat i de proporcionalitat. 
b. Racionalitat, legalitat i jerarquia. 
c. Legalitat, jurisdiccionalitat i proporcionalitat 
d. Coherència, justícia i imperi de la llei. 

 
 
11.- A l’aplec de Sant Pau de la Calçada és costum menjar: 

a. Xuxos 
b. Castanyes 
c. Moniatos 
d. Flaones 

 
 
12.- La Rambla de Figueres cobreix l’antiga riera de: 

a. Galligans 
b. Monar 
c. Manol 
d. Arnau 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

13.- Correspon decidir sobre la inculpació, presó, processament i judici dels 
diputats del Parlament de Catalunya: 

a. Audiència Provincial on hagi succeït el fet. 
b. Audiència Nacional. 
c. Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
d. Mentre duri el seu mandat no se’ls pot jutjar.  

 
 
14.- Les Diputacions són administració: 

a. Local 
b. Provincial 
c. Supracomarcal 
d. Regional 

 
 
15.- La “setmana tràgica” ve referida a: 

a. La Guerra dels Segadors. 
b. A la 1a Guerra Carlina. 
c. Al tractat dels Pirineus 
d. Revolta popular antimilitarista i anticlerical. 

 
 
16.- El mínim i el màxim de diputats que poden composar el Parlament són: 

a. 90 i 160 
b. 100 i 135 
c. 100 i 150 
d. No hi ha mínim ni màxim, depèn del cens. 

 
 
17.- L’alteració, la manipulació o la destrucció d’imatges i sons enregistrats, 
sempre que no constitueixin delicte: 

a. Es una falta molt greu contemplada en el règim disciplinari de la Llei 
16/1991 de les policies locals. 

b. És una falta greu contemplada en el règim disciplinari de la Llei 16/1991 
de les policies locals. 

c. No està contemplada en el règim disciplinari de la Llei 16/1991. 
d. És una falta lleu contemplada en el règim disciplinari de la Llei 16/1991 

de les policies locals. 
 
18.- Segons la Llei 16/1991 de les Policies Locals, per raó d’edat, a partir de 
quants anys es pot passar a 2a activitat: 

a. 55 
b. 56 
c. 57 
d. 58 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
19.- El primer tren d’Espanya l’any 1848 va unir les ciutats de: 

a. Barcelona-Mataró 
b. Barcelona-Sitges 
c. Barcelona-Igualada 
d. Barcelona-Mollet 

 
 
20.- Els conflictes de competència entre l’Estat i les comunitats autònomes es 
plantegen front: 

a. La Sala de lo contenciós del Tribunal Suprem 
b. El Tribunal Superior de Justícia de la comunitat que correspongui. 
c. L’audiència Nacional. 
d. El Tribunal Constitucional 

 
 
21.- L’òrgan de govern dels jutges s’anomena: 

a. Sala 2a del Tribunal Suprem. 
b. Consell General del Poder Judicial. 
c. Junta de Jutges de cada tribunal superior de justícia. 
d. No en té atès que són independents. 

 
 
22.-  La carta pobla, per la que Figueres esdevé vila, fou atorgada per:  

a. Jaume I 
b. Jaume II 
c. Pere el Cerimoniós 
d. Felip V 

 
 
23.- Qui va concedir a Figueres el títol de ciutat? 

a. Jaume II 
b. Alfons XII 
c. Ferran VII 
d. Carles III 

 
 
24.- Va projectar i dirigir la construcció del Castell de Sant Ferran de Figueres: 

a. Juan Martin Cermeño 
b. Nicolás de Ugarte y Gutierrez 
c. Mauro Serret Mirete 
d. Jaime Miguel de Guzmán Dávalos y Spínola 

                     
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
25.- El tribunal constitucional està composat per: 

a. 13 membres 
b. 12 membres 
c. 14 membres 
d. 10 membres 

 
26.- Els magistrats del Tribunal constitucional els nomena: 

a. El Rey 
b. El Congrés i el Senat. 
c. El govern i el consell general del poder judicial. 
d. La b) i la c) són correctes. 

 
 
27.- Espanya s’organitza en: 

a. 19 comunitats autònomes, les ciutats de Ceuta i Melilla, i els territoris 
insulars. 

b. 21 comunitat autonònomes. 
c. 19 comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla. 
d. 17 comunitats autònomes i 2 ciutats amb estatut d’autonomia. 

 
 
28.- Segons la Llei de Bases de Règim Local, en un municipi, la policia local és: 

a. Una competència pròpia. 
b. Una competència exclusiva. 
c. Una competència compartida. 
d. Competència obligada en municipis de més de 20.000 habitants. 

 
 
29.- En l’actual organigrama del Departament d’Interior la Subdirecció General 
de Coordinació de la Policia de Catalunya pertany: 

a. A la Direcció General de la Policia 
b. A la Direcció General de Policies Locals 
c. A la Direcció General de Seguretat Interior 
d. A la Direcció General d’Administració de Seguretat 

 
 
30.- Les característiques comunes dels uniformes, les insígnies, els distintius, 
l'equip, els vehicles i els altres complements de les policies locals de Catalunya 
que puguin ésser uniformats. 

a. És una competència exclusiva de cada municipi. 
b. Només és competència del municipi si així ho estableix el reglament del 

cos de policia local. 
c. Forma part de la coordinació que exerceix la Generalitat de Catalunya. 
d. És una competència de l’Estat. 



 

 

 

 

 

 

 

 
31.- L’encobriment del fet de causar, per negligència o per mala fe, danys greus 
en el patrimoni i els béns de la corporació: 

a. És una falta lleu. 
b. És una falta greu. 
c. És una molt greu. 
d. Només es castiga a l’autor. 

 
 
32.- Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització 
del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions 
bàsiques corresponents al grup: 

a. D 
b. C1 
c. C2 
d. Depèn del seu grau de titulació  

 
 
33.- Gaudeixen de la condició política de catalans o ciutadans de Catalunya: 

a. Tota persona nascuda a Catalunya. 
b. Tota persona nascuda a Espanya que visqui habitualment a Catalunya. 
c. Tota persona nascuda a Catalunya amb veïnatge administratiu a 

Catalunya. 
d. Els ciutadans espanyols que tinguin veïnatge administratiu a Catalunya. 

 
 
34.- La seu permanent del Parlament, de la Presidència de la Generalitat i del 
Govern: 

a. És a la ciutat  determini cada institució. 
b. És a la ciutat de Barcelona. 
c. Només està regulat que el Parlament i la Presidència romanen en els 

respectius palaus de Barcelona. 
d. No està regulat. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

35.- Pel que fa a l’administració local, el Síndic de Greuges: 
a. Pot supervisar l’activitat de l’administració de tots els municipis de 

Catalunya. 
b. Pot supervisar l’activitat de l’administració local de Catalunya només si 

no hi ha defensor del ciutadà en el municipi. 
c. No té competències en administració local. 
d. Només pot supervisar l’administració local a requeriment del ple de 

l’ajuntament. 
 
36.-En l’actualitat quants països són membres de la Unió Europea? 

a. 26 
b. 27 
c. 28 
d. 29 

 
37.- Quants diputats configuren el parlament europeu? 

a. 679 
b. 721 
c. 751 
d. 760 

 
38.- El número mínim i màxim d’eurodiputats per a cada país membre és de: 

a. Mínim d’1 i màxim de 26 
b. Mínim de 3 i màxim de 60 
c. Mínim de 6 i màxim de 96 
d. No està establert a cada elecció es fa un repartiment d’escons segons 

cens. 
 
39.- Quin és el número d’eurodiputats que s’escullen a Espanya? 

a. 44 
b. 54 
c. 57 
d. 60 

 
40.- La proposta de noves lleis a la Unió Europea li correspon: 

a. A qualsevol grup parlamentari del parlament europeu. 
b. Proposta signada per 1/5 part de diputats del parlament europeu. 
c. A la Comissió Europea. 
d. El Consell Europeu 

 



 

 

 

 

 

 

 

41.- Formen part del Consell de la Unió Europea 
a. Diputats del Parlament Europeu elegits per cada grup parlamentari. 
b. Diputats del Parlament Europeu proposats per cada país i elegits per 

votació. 
c. Els proposa el Consell Europeu i els nomena el Parlament Europeu 
d. Ministres de cada Estat membre 

 
42.- Són membres del Consell Europeu: 

a. Caps d’Estat o de govern dels estats membres de la UE. 
b. Caps d’Estat o de govern dels estats membres de la UE i el president del 

Consell Europeu. 
c. Caps d’Estat o de govern dels estats membres de la UE,  el president del 

Consell Europeu i el president de la Comissió Europea. 
d. Caps d’Estat o de govern dels estats membres de la UE,  el president del 

Consell Europeu,  el president de la Comissió Europea i el president del 
Parlament Europeu. 

 
 
43.- El Consell d’Europa: 

a. Està format exclusivament pels Estats membres de la Unió Europea. 
b. Va ser creat l’any 1954. 
c. Per ser-ne membre no cal signar cap tractat 
d. És un organisme aliè a la Unió Europea. 

 
44.- ECOFIN vol dir: 

a. Consell d’assumptes econòmics i financers 
b. Mesures ecologiques i financeres. 
c. Objectius de caire econòmic a assolir l’any 2020. 
d. Objectius europeus contra l’escalfament global. 

 
45.- L’Estat s’organitza territorialment en: 

a. Municipis i comarques. 
b. Municipis, comarques i diputacions. 
c. Municipis, províncies i comunitats autònomes. 
d. Ajuntaments, consells comarcals, diputacions i comunitats autònomes. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

46.- Els límits territorials de cada província: 
a. Es pot modificar per acord del consell de ministres 
b. Es poden modificar amb una reforma de a constitució. 
c. Es poden modificar mitjançant llei orgànica. 
d. Es poden modificar per llei ordinària. 

 
47.- La federació de comunitats autònomes: 

a. No està contemplada en la Constitució. 
b. Està prohibida per la Constitució. 
c. És possible en el supòsit que no siguin comunitat històriques. 
d. Cal que els respectius estatuts d’autonomia ho contemplin. 

 
48.- Quina funció no té el Consell General del Poder Judicial: 

a. Jurisdiccional 
b. Nomenaments 
c. Inspecció 
d. Disciplinària 

 
49.- Acord pel que varis països d’Europa van suprimir els controls de fronteres 
interiors 

a. Schengen 
b. De la Unió Europea 
c. D’Amsterdam 
d. Maastricht 

 
 
50.- Segons el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya en quantes àrees 
s’agrupen els valors, les actituds i les competències: 

a. 7 
b. 6 
c. 5 
d. 4 

 


