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FULL PREGUNTES  

1. Amb quina edat es pot obtenir el permís 

de conduir del tipus C? 

a) 18 

b) 20 

c) 21 

d) 24 

2. Quina escala ostenta el Cap de la Guàrdia 

Urbana de Cornellà de Llobregat? 

a) Sotsinspector 

b) Inspector 

c) Intendent 

d) Intendent major 

3. Quina ha estat la millor pel·lícula als 

Oscars d’enguany 

a) El irlandès 

b) Jóker 

c) Paràsits 

d) 1917 

4. L’actual Director del Centre Coordinador 

d’Alertes i Emergències Sanitàries és: 

a) Salvador Illa 

b) Fernando Alonso 

c) Fernando Simón 

d) Salvador Lila 

5. Quins d’aquests dos equips de bàsquet 

estan jugant les finals de la NBA 

a) Toronto Raptors-Céltics Boston 

b) Barcelona-Real Madrid 

c) Ángeles Lakers-Miami Heats 

d) Chicago Bulls-Memphis Grizzlies 

6. Qui/na és el/la President/a del Congreso 

de los Diputados? 

a) Sra. Meritxell Batet Lamaña 

b) Sra. Teresa Cunillera i Mestres 

c) Sr. Carlos Prieto Gómez 

d) Sr. Juan José González Rivas 

7. Segons l’Organigrama Municipal, a quina 

Àrea es troba adscrita la Guàrdia Urbana? 

a) Política Territorial 

b) Seguretat Ciutadana 

c) Espai públic  

d) Presidència 

8 Quin personatge televisiu és nascut a 

Cornellà de Llobregat. 

a) Andreu Buenafuente 

b) Jordi Évole 

c) José Corbacho 

d) Els tres 

9. Quins d’aquest consells assessors no 

pertany a Cornellà de Llobregat. 

a) De la gent gran 

b) De la dona 

c) De protecció civil 

d) De seguretat i prevenció 

10. A quin segle es van trobar les columnes 

d’art preromànic català que presideixen 

l’accés a l’edifici de l’Ajuntament? 

a) Segle X 

b) Segle XX 

c) Segle XIX 

d) Segle XI 

11. Quin any es va dur a terme la última 

modificació de la Llei 16/91, de 10 de juliol, 

de les policies locals de Catalunya? 

a) 2017 

b) 2018 

c) 2019 

d) 2020 

12. Segons l’article 25 de la Llei 7/85, de 2 

d’abril, Reguladora de Bases de Règim 

Local no és competència municipal pròpia? 

a) Urbanisme 

b) Medi ambient urbà 

c) Protecció de la salubritat pública 

d) Espectacles públics 

13. La Llei 16/1991 de Policies Locals de 

Catalunya, estableix al règim disciplinari la 

descurança en la presentació personal com:. 

a) Una falta lleu 

b) Una falta greu 

c) Una falta molt greu 

d) Aquesta conducta no es troba 

tipificada 

14. De quina data es el RD 463/2020 pel 

qual es va declarar l’estat d’alarma per a la 

gestió de la crisi sanitària ocasionada pel 

COVID-19?  

a) 13 de març 

b) 14 de març 

c) 15 de març 

d) 16 de març 

15. En la distribució de colors del servei de 

recollida d’escombraries selectiva a 

Cornellà, quin color és el destinat pel paper i 

el cartró? 

a) Tapa groga 

b) Tapa blava 

c) Tapa verda 

d) Tapa marró  

16. Quantes parades de metro i TRAMbaix 

té el municipi de Cornellà de Llobregat? 

a) 4 de metro i 3 de TRAMbaix 

b) 2 de metro i 5 de TRAMbaix 

c) 3 de metro i 4 de TRAMbaix 

d) 3 de metro i 5 de TRAMbaix 

17. Qui/na va ser el/la més guardonat/da als 

premis Grammy d’enguany? 

a) Lady Gaga 

b) Billie Eilish 

c) The Chemical Brothers 

d) Rosalia 

18. Quins d’aquests països es troben 

actualment en conflicte bèl·lic entre ells 

a) Estònia i Lituània 

b) Armènia i Azerbaijan 

c) Azerbaijan i Ucraïna 

d) Armènia i Bielorrússia 

19. John Galiano es un...: 

a) Escriptor Newyorquí 

b) Dissenyador de moda 

c) Actor de cinema 

d) Polític italià 

20. El gentilici de Cornellà de Llobregat és: 

a) Cornellenc/a 

b) Cornellanenc/a 

c) Cornellà/ana 

d) Cornellano/ana 

21. Què és “TikTok”? 

a) Una xarxa social 

b) Un joc en línea multijugador 

c) Un ball de moda 

d) Una cançó de “Trap” 

22. Quants països formen part de la UE 

actualment? 

a) 25 

b) 26 

c) 27 

d) 28 

23. El premi Nadal 2020 de novel·la se l’ha 

endut...: 

a) Ana Maria Matute 

b) Ana Merino 

c) Gabriel García Márquez 

d) Mario Vargas Llosa 

24. El/la responsable polític/a de la Guàrdia 

Urbana per delegació de l’Alcalde és: 

a) Antonio Martínez Flor 

b) Emília Briones Matamales 

c) Segundo Poblador Trinidad 

d) Cap d’ells 

25. Segons la Llei 4/2003, de 7 d’abril, 

d’ordenació del sistema de seguretat pública 

de Catalunya, no és funció de l’alcalde: 

a) Comandar els cossos policials 

competents del municipi 

b) Comandament superior de la policia 

local 

c) Presidir la Junta local de seguretat 

d) Exercir la potestat sancionadora, en els 

termes que atribueix la legislació 

vigent 

26. Segons el procediment sancionador en 

matèria de trànsit, quants dies es disposen 

per a poder pagar una denuncia amb 

bonificació (descompte) i quin percentatge 

de descompte s’aplicaria? 

a) 15 dies i 30% 

b) 15 dies i 50% 

c) 20 dies i 50% 

d) 20 dies i 30% 

27. Quin/a jutge/essa és el/la competent per 

conèixer la sol·licitud “d’Habeas Corpus” 

d’una persona detinguda a Cornellà? 

a) El/La jutge/essa d’Instrucció de 

Cornellà 

b) El/La jutge/essa especial d’Habeas 

Corpus de la província de Barcelona 

c) El/La jutge/essa d’Instrucció del 

municipi on resideix la persona 

detinguda 

d) El/La jutge/essa degà/na de Cornellà. 

28. Segons l’article 39 del DL 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, quina consideració té la persona 

que s’inscriu en el padró d’un municipi? 

a) Ciutadà/ana 

b) Veí/na 

c) Empadronat/ada 

d) Resident/a 

29. L’Ordenança Municipal de Convivència 

de Cornellà de Ll. prohibeix la càrrega i 

descàrrega de mercaderies entre les 22h i les 

7h  excepte: 

a) Recollida d’escombreries i repartiment 

queviures 

b) Grans superfícies 

c) Els festius i vigília de festius 

d) Cap resposta és correcta 

30. El Codi d’Ètica de la Policia de 

Catalunya va ser elaborat pel: 

a) Comitè d’Avaluació de la Policia de 

Catalunya 

b) Comitè de Coordinació de la Policia de 

Catalunya 

c) Comitè d’Ètica de la Policia de 

Catalunya 

d) Cap resposta és correcta 
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31. A quina divisió juga el primer equip de 

la UE Cornellà? 

a) 2a divisió A 

b) 2a divisió B 

c) 3a divisió A 

d) 3a divisió B 

32. Quin article de la CE estableix la missió 

de les Forces i Cossos de seguretat? 

a) 102 

b) 103 

c) 104 

d) 105 

33. Quin any es va aprovar l’actual Estatut 

d’Autonomia de Catalunya? 

a) 2005 

b) 2006 

c) 2011 

d) 2018 

34. Quina línia d’autobús passa per Cornellà 

de Llobregat i per l’aeroport: 

a) L77 

b) L52 

c) L95 

d) L10 

35. L’actual president dels Estats Units 

d’Amèrica és: 

a) Donal Thrump 

b) Donald Trump 

c) Donald Thrump 

d) Donal Trump 

36. Quin dia va començar a Catalunya el 

Ramadà aquest any? 

a) 23 de març 

b) 23 d’abril 

c) 23 de maig 

d) 23 de juny 

37. A quin any es va produir el cop d’estat 

conegut com el “23F”? 

a) 1978 

b) 1979 

c) 1980 

d) 1981 

38. Quin dels següents vials pertany a 

Cornellà de Llobregat? 

a) Carretera de Cornellà 

b) Carrer de la Siemens 

c) Avinguda del Carrilet 

d) Cap 

39. L’art. 5 de la Llei 2/1986 (LOFCS) 

estableix com a principis d’actuació: 

a) Neutralitat política 

b) Integritat 

c) Jerarquia 

d) Totes són correctes 

40. Quins dies van ser les dues festes locals 

de Cornellà de Llobregat enguany? 

a) 1 i 10 de juny 

b) 31 de maig i 10 de juny 

c) 31 de maig i 12 de juny 

d) 1 i 12 de juny 

41. Quin és l’horari de funcionament de la 

Zona de Baixes Emissions de l’AMB? 

a) De 7:00h a 20:00h de dilluns a 

divendres  

b) De 7:00h a 20:00h de dilluns a dissabte 

c) De 8:00h a 20:00h de dilluns a dissabte 

d) De 8:00h a 20:00h de dilluns a 

divendres  

42. Quants cossos policials tenen 

dependències al municipi de Cornellà de 

Llobregat? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

43. El Regne Unit va sortir de la UE: 

a) L’1 de gener de 2020 

b) L’1 de febrer de 2020 

c) L’1 de març de 2020 

d) Cap resposta és correcta 

44. Rubén Doblas, conegut per “Rubius” és:  

a) Inspector de la GU de Cornellà de Ll. 

b) Sotsinspector de la GU de Cornellà de 

Ll. 

c) Sergent de la GU de Cornellà de Ll. 

d) Un famós “youtuber” 

45. Cornellà de Llobregat té una extensió 

de: 

a) 9,60 km
2
  

b) 6,90 km
2 
 

c) 6,60 km
2 
 

d) 8,90 km
2 
 

46. A quin carrer de Cornellà de Llobregat 

es troba la biblioteca Marta Mata? 

a) Carrer Mossèn Andreu 

b) Carrer Rubio i Ors 

c) Carretera de Sant Joan Despí 

d) Plaça de Carles Navales 

47. La Comissió Europea va atorgar a 

Cornellà de Ll. l’any 2019 el premi: 

a) Green Leaf  (hoja verde)  

b) Smart City (ciutat intel·ligent)  

c) Sustainable City (ciutat sostenible)  

d) Safe City (Ciutat segura)  

48. Quin dels següents edificis no pertany al 

patrimoni històric de Cornellà de Llobregat? 

a) Masia Can Manso 

b) Masia Can Serra 

c) Masia Can Vallhonrat 

d) Masia Can Miranda 

49. A quin carrer és troba la comissaria de 

Mossos d’Esquadra a Cornellà de Ll.? 

a) Carrer Travessera 

b) Carrer Rubio i Ors 

c) Carrer Alfons Cuxart 

d) Carrer de la Guàrdia Urbana 

50. A quin barri de Cornellà de Llobregat 

pertany el Parc del Canal de la Infanta? 

a) Barri Almeda 

b) Barri Fontsanta-Fatjó 

c) Barri Centre 

d) Barri del Pedró 

 

Preguntes de reserva 

51. Cadaqués es troba a la comarca de: 

a) Baix Empordà 

b) Alt Empordà 

c) Anoia 

d) Baix Llobregat 

52. El ple de l’ajuntament de Cornellà de Ll: 

a) Son 24 regidors i l’alcalde 

b) Son 25 regidors i l’alcalde 

c) Son 26 regidors i l’alcalde 

d) Son 27 regidors i l’alcalde 

53. El somni d’una nit d’estiu va ser escrit... 

a) Per Mercè Rodoreda 

b) Per Albert Pla 

c) Per William Shakespeare 

d) Per Miguel de Cervantes 

54. Segons l’art. 520 de la Llei 

d’Enjudiciament Criminal, com a norma 

general, el límit temporal d’una detenció 

preventiva és el temps: 

a) Estrictament necessari i  màxim de 72h  

b) Estrictament necessari i màxim de 48 h 

c) Estrictament necessari i màxim de 24 h 

d) Estrictament necessari sense límit 

55. Quina llei ordena el sistema de seguretat 

pública de Catalunya? 

a) Llei 7/2004, de 3 d’abril 

b) Llei 4/2003, de 7 d’abril 

c) Llei 7/2003, de 4 d’abril 

d) Llei 3/2004, de 5 d’abril 

 

 


