CONCURS OPOSICIÓ D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I
L’HOSPITALET DE L’INFANT
1. Si l’amplada de l’original d’una fotografia mesura 15 cm, quina serà l’amplada d’una còpia reduïda
un 60 %?
a. 6 cm
b. 9 cm
c. 12 cm
d. 24 cm
2. La Lorena agafa 63 fulls i fa 4 llibretes amb el mateix nombre de fulls. Si n’hi sobren 3, quants fulls
té cada llibreta?
a. 14
b. 15
c. 16
d. 21
3. La papereria on han comprat el material els ha fet un descompte del 10 % sobre el preu total i han
pagat 27 euros. Quant costava tot el material abans de fer-los el descompte?
a. 24,30 euros
b. 29,70 euros
c. 30 euros
d. 37 euros
4. Al Pallars Jussà s’han trobat nombrosos jaciments amb fòssils de dinosaure. Què són els fòssils?
a. Roques que s’assemblen a restes o rastres d’éssers vius.
b. Roques que, en erosionar-se, han adoptat formes que recorden les restes o els rastres d’éssers
vius del passat.
c. Restes o rastres d’éssers vius que s’han sedimentat amb la roca on es troben i que
posteriorment s’han mineralitzat.
d. Organismes o restes d’aquests que s’han incrustat a una roca com a conseqüència d’algun
fenomen natural catastròfic.
5. El regnat de Ramon Berenguer IV, s’emmarca en el segle:
a.
X
b.
XIV
c.
XII
d.
XI
6. La Presidència del Consell de la UE recau actualment sobre:
a.
Finlandia
b.
Rumania
c.
República Checa
d.
Alemania
7. La comarca del Baix Camp està integrada per:
a. 28 municipis
b. 25 municipis
c. 22 municipis
d. 19 municipis

8. El cant dels ocells es una cançó tradicional popularitzada per:
a. Marina Rossell
b. Lluis Llach
c. Maria del Mar Bonet
d. Pau Casals
9. L’actual Conseller de Treball, Afers Socials i Família és:
a. Chakir el Homrani
b. Jordi Puigneró
c. Damià Calvet
d. Àngels Chacón
10. L’actual cap del cos de Mossos d’esquadra és:
a. Ferran López
b. Josep Lluis Trapero
c. Miquel Esquius
d. Octavi Lesmes
11. La pintura “El crit” pertany a l’artista:
a. Edvard Munch
b. Vincent Van Gogh
c. Pablo Rey
d. Tyerderman Rinewenford
12. L’escultura David de Miquel Angelo la podem trobar a la ciutat italiana:
a. Milà
b. Venècia
c. Florència
d. Roma
13. L’actual titular del Ministeri de Justícia és:
a. Margarita Robles Fernandez
b. Dolores Delgado Garcia
c. María Isabel Celaá Diéguez
d. María Jesús Mantero
14. El nombre de regidors de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és de:
a. 11
b. 13
c. 15
d. 14

15. La regidoria de Seguretat ciutadana de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant recau
sobre:
a. Alfons Garcia
b. Cristina Borràs
c. Frederic Escoda
d. Celia Ruiz

16. El premi Nobel del 2018 es va concedir a D. Mukweg i N. Murad per:
a. Per les seves accions de sensibilització sobre la necessitat d’actuar contra el canvi climàtic
b. Per les campanyes a favor de l’acolliment d’immigrants
c. pels seus esforços per acabar amb l'ús de la violència sexual com a arma de guerra i conflictes
armats
d. Per les accions humanitàries al Kurdistan amb immigrants siris.
17. El primer ministre del Regne Unit és:
a. Jeremy Adams
b. Theresa May
c. Jeremy Corbin
d. David Cameron
18. L’actual president dels EEUU, Donald Trump, pertany al partit:
a. Demòcrata
b. Liberal
c. Republicà
d. Conservador
19. El pic més alt de la península ibèrica es:
a. El Teide
b. El Mulhacen
c. El Aneto
d. El Monte Veleta
20. L’actual president de França és:
a. Marie Le Pen
b. Françoise Hollande
c. Jean-Luc Melenchon
d. Emmanuel Macron
21. La població actual d’Espanya és d’uns:
a. 41 milions d’habitants
b. 43 milions d’habitants
c. 47 milions d’habitants
d. 49 milions d’habitants
22. Segons l’INE el creixement de l’IPC a España durant l’any 2018 va ser de:
a. 5,3%
b. 4,1%
c. 2,75%
d. 1,2%
23 La taxa d’atur actual a Catalunya és aproximadament:
a. 9%
b. 11%
c. 15%
d. 19%

24 La taxa d’atur actual a tot l’estat espanyol és aproximadament:
a. 12%
b. 14%
c. 18%
d. 20%
25 Durant tot l’any 2018, quantes dones van ser assassinades a Espanya per violència de gènere?
a. 56
b. 78
c. 95
d. 114
26. El Consell de Ministres de 29 de març de 2019 va aprovar la prohibició de comercialitzar l’espècie:
a. Tortuga africana
b. Porc vietnamita
c. Serp cobra
d. Paraguai polinèsic
27. El darrer acord internacional que es va aprovar per combatre el canvi climàtic fou:
a. Acord de Frankfurt
b. Acord de Nörwild
c. Acord de Kioto
d. Acord de Paris
28. La tecnologia de comunicacions 4G està basada en:
a. Ús dels protocols d’IP
b. Sistemes d’alta freqüència
c. Localitzadors WPA
d. Radiolocalització
29. La rectora de la Universitat Rovira i Virgili és la senyora:
a. Anna Maria Gibert
b. María José Figueras
c. Rosa Maria Garcia
d. Teresa Jordà
30. El pantà de Riudecanyes rep aigua que prové de l’embassament de:
a. Riba-roja
b. Ciurana
c. Guiamets
d. Flix
31. La línea ferrea coneguda com “el corredor del mediterrani” està previst que en el seu extrem sud
parteixi de:
a. Málaga
b. Algecires
c. Almeria
d. Cartagena

32. Les llengües que provenen del llatí s’anomenen:
a. romanitzadores
b. romàntiques
c. grecollatines
d. romàniques
33. Quina de les següents comarques no té costa?
a. Baix Ebre
b. Alt Empordà
c. Baix Penedès
d. Alt Penedès
34. A un cert número se li disminueix en un 20% i a continuació se li augmenta un miler, resultant
4.300. De quin número es tractava:
a. 3125
b. 4325
c. 4125
d. 3425
35. 12.000 x 0,006 =
a. 7200
b. 720
c. 72
d. 7,2
36. On va néixer l’estil barroc:
a. Espanya
b. Itàlia
c. França
d. Portugal
37. Els Reis catòlics estan enterrats en:
a. Madrid
b. Es desconeix
c. Toledo
d. Granada
38. En quin segle es situa el Quattrocento?
a. XV
b. XIV
c. XVI
d. XIII
39. La última comarca que es va afegir al 2015 de l’actual divisió de Catalunya és:
a. Pla de l’Estany
b. l’Alta Ribagorça
c. Moianès
d. Pla d’Urgell

40. Quin és el principal centre espiritual de Catalunya? (PREGUNTA RETIRADA)
a. Poblet
b. Montserrat
c. Ripoll
d. Santes Creus
41. Quina d’aquestes alçades és la més baixa?
a. Matagalls
b. Montserrat
c. Puigsacalm
d. Turó de l’Home
42. Quin és el riu més llarg del món (PREGUNTA RETIRADA)
a. Nil
b. Amazones
c. Ebre
d. Missipi
43. Quin és el riu més cabalós del món
a. Nil
b. Misisipi
c. Yenisei
d. Amazones
44. De quin color és la bandera Mexicana
a. verd, blanca i vermella
b. verd, blanca i groga
c. blava, verd i blanca
d. verd, vermella i blava
45. Quin és el país més gran del món
a. Australia
b. Rússia
c. Alemanya
d. India
46. Quin és el tercer planeta al sistema solar:
a. Mart
b. Venus
c. Júpiter
d. Terra
47. Quants anys es compleixen aquest any 2019 del final de la Guerra civil espanyola?
a. 50 anys
b. 60 anys
c. 70 anys
d. 80 anys

48. Quina nacionalitat té la guanyadora del premi Nobel de la Pau: Nadia Murad?
a. Iranià
b. Iraquià
c. Afgana
d. Jordana
49. Quin és l’actual president de Brasil?
a. Jair Bolsonaro
b. Michel Temer
c. Dilma Rousself
d. Lula Da Silva
50. Quin és el primer ministre de França?
a. Emmanuel Macron
b. Manuel Valls
c. Edourd Philippe
d. Bernard Cazeneuve
51. Quina pel·lícula va ser la guanyadora l’any 2019 el premi Oscar a la millor pel·lícula:
a. Green Book
b. Bohemian Rhapsody
c. The Irishman
d. Cats
52. On es celebraran els pròxims Jocs Olímpics d’hivern l’any 2022?
a. Tokio
b. Pekin
c. Suïssa
d. Finlàndia
53. Quina d’aquestes pel·lícules va guanyar el premi a la millor pel·lícula estrangera als Oscars:
a. La flor de mi secreto
b. Volver a empezar
c. El Verdugo
d. Entre dos aguas
54. Qui és el President actual de la FiFA:
a. Joseph Blatter
b. Issa Hayatou
c. Robert Guerin
d. Gianni Infantino
55. Quin és el President actual de Guatemala:
a. J. Morales Cabrera
b. J. Rufino Barrios
c . J. Ubico
d. C. Arana Osorio

56. Qui va guanyar el campionat de Formula 1 l’any 2018?
a. Sebastian Vettel
b. Kimi Raikkonen
c. Lewis Hamilton
d. Fernando Alonso
57. Quin dia es celebraran les eleccions generals?
a. 28 d’abril de 2019
b. 26 de maig de 2019
c. 24 d’abril de 2019
d. 28 de maig de 2019
58. Qui ocupa l’actual conselleria de Presidència i portaveu del Govern català:
a. Ernest Maragall i Mira
b. Elsa Artadi Vila
c. Josep Bargalló i Valls
d. Ester Capella i Farré
59. En quina escuderia tornarà Fernando Alonso com a provador:
a. Ferrari
b. Mc Laren
c. Renault
d. Mercedes
60. Qui va guanyar el Giro d’Itàlia l’any 2018?
a. Peter Sagan
b. Nairo Quintana
c. Christopher Froome
d. Alberto Contador
Reserva 1. Quin planeta va ser investigat durant 13 anys la nau espacial Cassini?
a. Saturn
b. Venus
c. Mart
d. Urano
Reserva 2. Qui és l’actual síndic de greuges a Catalunya?
a. Rafael Ribó
b. Anton Cañellas
c. Frederic Rahola
d. Laura Borràs

