PROVA DE CULTURA GENERAL
DNI:

1. La Presidència semestral del Consejo de la Unión Europea correspon a dia
d’avui a:
a. Bulgària
b. Àustrica
c. Estònia
d. Malta
2. El nou CAP de Figueres porta el nom de:
a. Dr. Josep Masdevall
b. Dr. Esnest Lluch
c. Dr. Josep Santis
d. Notari Salvador Dalí
3. El president de la Unió esportiva Figueres és:
a. José Antonio Revilla
b. Pere Ribot
c. Antoni Guardiola
d. Narcís Bardalet
4. El Dalí Museum Collection està ubicat a.
a. Marignane
b. St. Peterburg
c. Londres
d. Figueres
5. La Església fortificada de Vilatenim està dedicada a
a. Sant Pere de Vilatenim
b. Sant Joan de Vilatenim
c. Sant Lluís de Vilatenim
d. Santa Creu de Vilatenim
6. La Casa Romà és una construcció d’estil
a. Modernista
b. Neoclassicisme-romàntic
c. Clàssic
d. Barroca
7. La Clínica Catalunya de Figueres, està ubicada a
a. L’antiga Torre Morell
b. L’antiga Torre Barcin
c. L’antiga Torre Bach
d. L’antiga Torre Manol

1

PROVA DE CULTURA GENERAL
DNI:
8. La cúpula de la basílica de Santa Maria del Fiore de la catedral de Florència
és obra de:
a. Filippo Brunelleschi
b. Miguel Ángel Buonarroti
c. Auguste Rodin
d. Gian Lorenzo Bernini
9. Quan parlem de sectors econòmics de la vida que creen productes finals: la
indústria, mineria, producció d'energia i construcció estem davant.
a. Sector primari
b. Sector secundari
c. Sector Terciari
d. Quart Sector
10. Són membres de la generació del 27
a. Jorge Guillén,
b. Pedro Salinas,
c. Rafael Alberti,
d. Tots els anteriors
11. Salvador Dalí va ser:
a. Un dels principals representants del impressionismes
b. Un dels principals representants del surrealisme
c. Un dels principals representants del art modern
d. No es va posicionar en cap corrent.
12. El pare de Salvador Dalí era:
a. Doctor
b. Pintor
c. Notari
d. Bibliotecari
13. L’instrument de mesura usat per mesurar el contingut d'humitat ambiental es
diu
a. Hidròmetre
b. Higròmetre
c. Humitometre
d. Parcil
14. Quin riu és més llarg dels que figuren a continuació
a. Volga
b. Senna
c. Nil
d. Colorado
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15. Qui va escriure el llibre “el origen de las especies”
a. Manuel de Pedrolo
b. Josep Pla
c. Charles Darwin
d. Vladimir Bonsort
16. L’Everest té una alçada de
a. 8.486 m
b. 8.848 m
c. 8.650 m
d. 8.754 m
17. Qui és Pablo Iglesias Posse
a. El fundador del PSOE
b. El lider de Podemos
c. El fundador de la UGT
d. A i C són correctes
18. Per quin altre nom es coneix a la Plaça d’Ernest Vila de Figueres
a. Plaça de les patates
b. Plaça de la Font lluminosa
c. Plaça del Vi
d. Plaça del Rector
19. Quina és la capital de Suïssa
a. Berna
b. Zurich
c. Ginebra
d. Lousana
20. La primera guerra mundial va tenir lloc entre
a. 1907-1912
b. 1914-1918
c. 1919-1923
d. 1924-1930
21. El ministre de defensa espanyol és
a. Fernando Grande-Marlaska
b. Magdalena Valerio
c. Margarita Robles
d. Luis Planas
22. La Sra. Dolores Delgado, és l’actual ministre de
a. Hisenda
b. Justicia
c. Educació
d. Treball
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23. A quin any va començar la Guerra civil espanyola
a. 1932
b. 1934
c. 1936
d. 1938
24. El Director General dels Mossos d’esquadra és
a. Miquel Esquius
b. Miquel Buch
c. Andreu Martinez
d. Pere Gratacós
25. L’actual President del Consell Comarcal de l’alt Empordà és
a. Montse Mindan
b. Agustí Badosa
c. Ferran Roquer
d. Carles Pàramo
26. El director general de tràfic és
a. Jose Luis Rodriguez Cano
b. Pedro Aguilar
c. Francisco Pardo
d. Pere Navarro
27. El consell comarcal de l’Alt Empordà s’organitza en
a. 4 àrees
b. 5 àrees
c. 6 àrees
d. 7 àrees
28. El conjunt de paraules que mantenen una relació de sentit en el moment de
la seva pronunciació o escriptura s’anomena
a. Adjectiu
b. Sintagma
c. Preposició
d. Adverbi
29. Qui és l’actual premi nobel de la Pau
a. Rigoberta Menchú
b. Juan Manuel Santos Calderon
c. Barack Obama
d. Campanya Internacional per l'Abolició de les Armes Nuclears
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30. El Casino Menestral Figuerenc és d’estil
a. Neoclàssic
b. Modernisme
c. Noucentisme
d. Ecademiciste
31. Salvador Dalí va morir l’any
a. 1989
b. 1991
c. 1993
d. 1995
32. Figueres té una extensió aproximada de
a. 19 km²
b. 22 km²
c. 29 km²
d. 41 km²
33. El teatre de Figueres, ubicat a la Plaça Josep Pla, s’anomena
a. Teatre Salvador Dalí
b. Teatre Gala
c. Teatre Deuloffeu
d. Teatre Jardí
34. Els propers jocs olímpics d’estiu es portaran a terme a
a. Pekin
b. Tokio
c. Buenos Aires
d. Lausana
35. Una columna de foc és una novella de
a. Ken Follet
b. Julio Cortazar
c. Jorge Luis Forgues
d. Oscar Walde
36. 'Penso, aleshores existeixo' s’atribueix a
a. Marx
b. Aristoteles
c. Plató
d. Descartes
37. Qui va pintar la pintura anomenada “el Beso”
a. Rembrandt
b. Leonardo da Vinci
c. Gustav Klimt
d. Salvador Dalí
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38. El defensor del poble deriva originàriament del
a. Síndic
b. Lawyerman
c. Ombudsman
d. Consell
39. El centre penitenciari de Figueres s’anomena
a. Lledoners
b. Puig de les Basses
c. Quatre Camins
d. Brians
40. El Palau Belvedere està ubicat a
a. Viena
b. Lugano
c. Budapest
d. Bucarest
41. El doctor Josep Brugada es un destacat
a. Traumatòleg
b. Neuròleg
c. Cardiòleg
d. Oncòleg
42. L’actual conseller d’hisenda català és
a. Oriol Junqueres
b. Miquel Burch
c. Pere Aragonés
d. Brauli Duart
43. El magistrat encarregat de decidir sobre les recusacions dels politics
catalans empresonats serà
a. Carmen Lamela Diaz
b. Pablo Llarena Conde
c. Vicente Magro Servet
d. Francisco Marin castan
44. El mercat de la Fruita de Figueres es porta a terme a
a. La plaça de les patates
b. La plaça Ernest Vila
c. La plaça del sol
d. La plaça del Gra
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45. Qui és el patró de Figueres
a. Sant Pere
b. Sant Joan
c. Sant Lluís
d. Sant Baldiri
46. Les Borques Blanques es la capital de
a. l’alt Urgell
b. Les Garrigues
c. La Segarra
d. El baix camp
47. Qui va ser el descobridor de la penicillina
a. Marconi
b. Franklin
c. Fleming
d. Edison
48. Figueres té una població que ronda els
a. 40.000 habitants
b. 45.000 habitants
c. 50.00 habitants
d. 55000 habitants
49. La catedral de NotreDame de Paris és d’estil
a. Renacentista
b. Bizantina
c. Romànica
d. Gòtic
50. El pic més alt d’espanya és
a. Aneto
b. Mulhacen
c. Teide
d. La Pica d’estats
51. L’illa de Madagascar està a
a. Indic
b. Pacific
c. Atlantic
d. Àrtic
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1. Les sentències dictades pel Tribunal Constitucional:
a) Tenen valor de cosa jutjada a partir de l'endemà de la publicació.
b) Tenen valor de cosa jutjada a partir del dia següent al de la notificació.
c) No tenen valor de cosa jutjada.
d) Tenen valor de cosa jutjada a partir del dia següent al que es dictin.
2. Un dels següents collectius no podrà proporcionar membres al Tribunal
Constitucional:
a) Funcionaris Públics.
b) Professors d'Universitat.
c) Advocats.
d) Jutges.
3. Els membres del Tribunal Constitucional es renovaran:
a) Per quartes parts cada dos anys.
b) Per terceres parts cada tres anys.
c) Per meitats cada tres anys.
d) Íntegrament cada nou anys.
4. No està / n legitimat / s per a interposar recurs d'empara:
a) Tota persona jurídica que invoqui un interès legítim.
b) El ministeri fiscal.
c) El Defensor del Poble.
d) Les Assemblees legislatives de les comunitats autònomes.
5. Els membres del Tribunal Constitucional seran designats per un període de:
a) Nou anys.
b) Tres anys.
c) Sis anys.
d) Dos anys.
6. Controlar la potestat reglamentària i la legalitat de l'actuació administrativa, és funció
de:
a.- El Govern.
b.- Les Corts Generals.
c.- Els tribunals de justícia.
d.- El Congrés dels Diputats.
7. Els delegats del Govern a les comunitats autònomes, tindran rang de:
a.- Sotsdirector general.
b.- director general.
c.- subsecretari.
d.- Secretari General.
8. S'entén per administracions públiques:
a.- L'Administració General de l'Estat.
b.- Les administracions de les comunitats autònomes.
c.- Les entitats que integren l'Administració local.
d.- Totes les respostes són correctes.

1

PROVA DE TEMARI
DNI:
9. Hi pot haver policia local en els municipis
a. De més de cinc mil habitants
b. De deu mil habitants
c. En els municipis de menys de deu mil habitants hi pot haver policia local si
n'acorda la creació la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació local corresponent i ho autoritza el Conseller de Governació,
amb informe previ de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals.
d. B i C són correctes
10. Qui determina els serveis en què no s'han de dur armes de foc és
a. L’alcalde
b. L’alcalde en forma motivada, ha de dir les circumstàncies i els serveis
en què no s'han de dur.
c. El superior jeràrquic que hi hagi en aquell moment.
d. L’inspector en cap
11. Els vigilants locals
a. No poden dur armes de foc en cap cas
b. Poden dur-la si el cap del cos els ha autoritzat
c. Poden dur-la si l’alcalde els ha autoritzat
d. Poden dur-la si reben autorització del conseller del ram
12. Les obres del Castell de sant Ferran s'acabaren definitivament el
a. 1892
b. 1792
c. 1685
d. 1650
13. El nom de Castell de Sant Ferran li fou donat en honor del rei d'Espanya
a. Ferran V
b. Ferran VI
c. Ferran VII
d. Ferran VIII
14. Per la construcció del Castell de Sant Ferran s’hagueren de traslladar cap a la
ciutat de Figueres una congregació de
a. Les Monges teresianes
b. Frares caputxins
c. Frares benedictins
d. Frares Jesuïtes
15. Els primers països en formar part de la Unió Europea van esser
a. Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i Països Baixos
b. Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia i Luxemburg
c. Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, i Països Baixos
d. Alemanya, França, Itàlia i Països Baixos
16. No forma part de la Unió europea
a. Croàcia
b. Turquia
c. Eslovènia
d. Malta
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17. Espanya junt amb Portugal varen estar
a. Els 8 i 9è estats en incorporar-se
b. Els 9 i 10è estats en incorporar-se
c. Els 11 i 12è estats en incorporar-se
d. Els 12 i 13è estats en incorporar-se
18. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea esta conformat per
a. Un jutge per cada país membre
b. Un jutge per cada país membre i 8 advocats generals
c. Un jutge per cada país membre i 11 advocats generals
d. Un jutge per cada país membre i 15 advocats generals
19. En el Tribunal de Justícia de la Unió Europea els governs nacionals designen cada
jutge i advocat general per un període renovable de
a. Quatre anys
b. Cinc anys
c. Sis anys
d. Vitalici
20. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
a. Entrà en vigor el 9 d'agost de 2006.
b. Entrà en vigor el 9 de setembre de 2006
c. Entrà en vigor el 9 d'octubre de 2007
d. Entrà en vigor el 9 de novembre de 2007
21. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
a. Va ser modificat pel TC, en la sentència el 28 de juliol de 2010.
b. Va ser modificat pel Tribunal Constitucional, que va dictar sentència el
28 de setembre de 2010.
c. Va ser modificat pel Tribunal Constitucional, que va dictar
sentència el 28 de juny de 2010.
d. Va ser modificat pel Tribunal Constitucional, que va dictar sentència el
28 de maig de 2010.
22. Són països candidats a entrar a la UE estan en procés de "traslladar" o incorporar
la legislació de la UE al Dret nacional:
a. Albània
b. Montenegro
c. Sèrbia
d. Tots els anteriors
23. Segons la llei 16/91 l’escala superior, que comprèn les categories de
a. Intendent.
b. Intendent major i d'intendent.
c. superintendent, d'intendent major i d'intendent.
d. superintendent, d'intendent major, intendent i d’inspector.
24. Segons la llei 16/91 l’escala executiva correspon al
a. el grup A
b. el grup B
c. el grup C
d. el grup D
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25. La segona activitat per raó de l'edat, que en cap cas pot ésser inferior als
a. 55 anys
b. 56 anys
c. 57 anys
d. 59 anys
26. Quin va ser el primer president després de la mor del dictador Franco
a. Josep Tarradelles
b. Jordi Pujol
c. Josep Irla
d. Pasqual Maragall
27. La “setmana tràgica” va tindre lloc l’any
a. 1906
b. 1909
c. 1912
d. 1914
28. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
a. Té 220 articles
b. Té 222 articles
c. Té 223 articles
d. Té 230 articles
29. Quina és la capital del Pallars Jussà
a. Tremp
b. Viella
c. Sort
d. Balaguer
30.- En quin any va començar el desplegament de Mossos d’esquadra a BCN
a. 2003
b. 2004
c. 2005
d. 2006
31. En quin any va agafar Mossos d’esquadra les competències de trànsit
a. 1997
b. 2000
c. 2002
d. 2006
32. En quin any es completa el desplegament de Mossos d’esquadra a Catalunya
a. 2008
b. 2009
c. 2010
d. 2011
33. El Síndic de greuges es escollit per
a. El Govern
b. El Ple del parlament
c. La Mesa del parlament
d. El President de la Generalitat
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34. Quantes comarques hi ha a Catalunya
a. 35
b. 20
c. 42
d. 50
35. Quantes Comunitats autònomes hi ha a Espanya
a. 15
b. 17
c. 19
d. 22
36. L’Estatut d’autonomia és una
a. Llei
b. Llei orgànica
c. Decret llei
d. Decret legislatiu
37. El conseller d’interior del govern de la Generalitat és
a. Pere Aragonés
b. Josep Rull
c. Miquel Buch
d. Damià Calvet
38. La coordinació entre Cossos es porta a terme en
a. La Mesa de coordinació
b. Junta Local de Seguretat
c. El SAID
d. La Comissió paritària
39. Segon la llei 16/91 els tipus d’armes que han d’utilitzar les policies locals, s’han de
determinar
a. Per reglament
b. Per decret
c. Per llei
d. Per ordre del respectiu Alcalde
40. Els policies locals
a. Poden exercir el dret de vaga sempre
b. Poden exercir el dret de vaga si no estan de servei
c. No poden exercir el dret de vaga
d. No està regulat aquest dret pel policies
41. Segon la llei 16/91, l’abandonament del servei és una falta
a. Molt greu
b. Greu segons en quins casos
c. Greu sempre
d. Lleu si es reincorpora al servei
42. Segon la llei 16/91, l’abandonament del servei és una falta
a. Molt greu
b. Greu segons en quins casos
c. Greu sempre
d. Lleu si es reincorpora al servei
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43. Segon la llei 16/91, La desobediència als superiors en l’exercici de les funcions i
l’incompliment de les ordres rebudes és falta
a. Molt greu
b. Greu segons en quins casos
c. Greu
d. Lleu si es reincorpora al servei
44. Quin dels següents drets no és fonamental segons la CE
a. Dret a l’educació
b. Dret a la propietat privada
c. Dret a participació
d. Dret a la vida
45. A qui corresponen la incoació de l’expedient disciplinari
a. A l’inspector cap del Cos
b. A l’alcalde,
c. A la persona a la que l’Alcalde delegui
d. B i C són correctes
46. La imposició de la sanció de la separació del servei, que és competència
a. Del Cap del Cos
b. De l’Alcalde
c. Del ple de la corporació
d. Aquesta no és una sanció admesa en dret
47. Quin és el màxim òrgan judicial a nivell provincial
a. Jutjat Penal
b. Audiència Provincial
c. Tribunal superior de Justícia
d. Jutjat primera instancia
48. Segons la 16/91, les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap
a. De quatre anys
b. De cinc anys
c. De sis anys
d. De set anys
49. Quants parlamentaris hi ha al Parlament de Catalunya
a. 120
b. 135
c. 155
d. 185
50. Quan parlem de la Càmara alta es fa referència
a. Al Congres
b. A les Corts General
c. Al Senat
d. Al Consell d’estat
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