
 

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

 

 
Instruccions: L’aspirant haurà d’enganxar l’etiqueta amb el codi de barres a dalt a la dreta de 

cadascuna de les pàgines del qüestionari, només a la cara de davant. Molt important: no enganxar 

l’etiqueta que té el DNI i el nom i cognoms.  

Si l’aspirant enganxa l’etiqueta del nom i del DNI o bé signa o fa alguna marca al qüestionari que el 

pugui identificar quedarà exclòs automàticament del procés. 

 

2n.-Exercici. Cultura general 
 

Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria i té per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un 

nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a aquesta convocatòria, determinat a la base tercera així 

mateix també té per objecte mesurar els coneixements de l’actualitat social, cultural i política i d’acord amb 

els criteris d’elaboració de la prova previstos a l’annex 6. 

 

Consisteix en contestar, en un període màxim de 60 minuts, un qüestionari de 50 preguntes tipus test, que 

seran proposades pel tribunal i en la proporció següent: 50% de preguntes  relatives a coneixements de cultura 

general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base tercera, i el 50% restant relatives a 

coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural. 

 

Qualificació: Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un mínim de 5 punts per poder ser 

considerat apte/a. Les preguntes no contestades no descomptaran. La fórmula per obtenir el resultat serà la 

següent: 

 

Q= (C – (E x 0,25)/N) x 10 

Q= qualificació resultant 

C= Preguntes contestades correctament 

E= preguntes contestades erròniament 

N= Nombre de preguntes 

 

Quedaran eliminades les persones aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 
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1. Quina escriptora és coneguda com a autora de la novel·la Solitud, una de les obres literàries cabdals del 

modernisme: 

  a) Maria Aurèlia Capmany 

b) Montserrat Roig 

c) Mercè Rodoreda 

d) Caterina Albert (coneguda com a Víctor Català) 

  

 

2. En quina època històrica es registra “EL CANTAR DEL MÍO CID”? 

a) edat Antigua 

b) edat contemporània 

c) edat mitjana 

d) edat moderna 

 

 

3. Les oracions que transmeten una ordre o una prohibició s’anomenen: 

a) Enunciatives 

b) Desideratives 

c) Exhortatives 

d) Exclamatives 

 

 

4. Quin és el resultat de  2 [ 3+2 (4-5) + 4 x 1 (6-3)] 

a) 28 

b) 14 

c) 26 

d) 36 

 

  

5. El valor Pi (3,1416) s’utilitza per calcular... 
a) L’àrea del triangle 

b) El valor de la Hipotenusa 

c) L’àrea del cercle 

d) L’àrea del rectangle 

 

 

6. Quin símbol de la taula dels elements químics correspon al mercuri? 

a) Hg. 

b) Na 

c) Mo. 

d) Mg. 

 

 

7. Qui va formular la llei de la gravitació universal en el segle XVII : 

a) Isaac Newton 

b) Albert Einstein 

c) Isaac Peral 

d) Rosalind Franklin 
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8. Què és la medul·la espinal? 

a) Un múscul 

b) Un ós 

c) Un teixit nerviós 

d) Un virus 

 

 

9. Quins són els vasos sanguinis?   

a) artèries, capil·lars i venes  

b) globus blancs, globus vermells i plaquetes 

c) artèries, vènules i plaquetes 

d) venes, globus blancs i glòbuls vermells 

 

 

10. Durant una erupció volcànica com s’anomenen les masses sòlides de lava expulsades a l’aire per les 

explosions que es produeixen durant l’erupció? 

a) Litòlits. 

b) Piroclasts. 

c) Lahars. 

d) Diàclasis. 

 

 

11. El codi que identifica un equip a la xarxa és: 

a) El domini 

b) El nom de l’equip 

c) La direcció IP 

d) Cap resposta és la correcta 

 

 

12. Quin és el punt més alt dels Pirineus a Catalunya 
a) Aneto 

b) Puigmal 

c) Pica d’Estats 

d) Turó de l’Home 

 

 

13. En quin país europeu es troba la regió de Baixa Saxònia? 

a) França 

b) Bèlgica 

c) Alemanya 

d) Dinamarca 
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14. El dia 11 de setembre de quin any es van produir els atemptats de les Torres Bessones de Nova York, 

coneguts com a 11S?  

a) 2000 

b) 2001 

c) 2002 

d) 2011 

 

 

15. Quin any va iniciar la Revolució francesa? 

a) 1987 

b) 1879 

c) 1789 

d) 1798 

 

 

16. És aquell que ni creu ni descreu en l’existència de Déu? 

a) Agnóstico 

b) Ateo 

c) Teísta 

d) Escéptico 

 

 

17. Qui va ser el/la primer/a president/a de la transició democràtica a Espanya el 1977? 

a) Dolores Ibarruri. 

b) Adolfo Suárez. 

c) Santiago Carrillo. 

      d) Felipe González. 

 

 

18. Com s’anomena el sector d’activitat econòmica que engloba les activitats que  

proporcionen serveis a les persones (comerç, educació, sanitat, administració, 

etc.)? 

a) Sector primari. 

b) Sector secundari. 

c) Sector terciari. 

d) Sector quaternari. 

 

 

19.  Amb quin Tractat va finalitzar la 1a Guerra Mundial? 

a) Tractat de Madrid. 

b) Pau de Westfàlia. 

c) Tractat de Versalles. 

d) Tractat d’Utrecht. 

 

 

20. Quina de les activitats i productes culturals NO s’inclouen en l’abonament 

cultural que es posarà en marxa per als joves que compleixen 18 anys durant 

aquest any 2022? 

a) Compra d’entrades als braus. 

b) Compra d’entrades de cinema. 

c) Compra d’entrades al teatre. 

d) Compra de llibres. 
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21. Recentment ha mort Andy Fletcher, membre i fundador de quina banda musical? 

a) U2 

b) Pink Floyd 

c) Depeche Mode 

d) Scorpions 

 

 

22. El Renaixement apareix a... 

a) França 

b) Espanya 

c) Grècia 

d) Itàlia 

 

 

23. En quins anys va tenir lloc la Guerra dels Segadors?  

a) 1833-1940 

b) 1921-1925 

c) 1640-1652 

d) 1462-1472 

 

 

24. Qui va ser la primera persona en donar la volta al món? 

a) Fernando de Magallanes 

b) Cristòfor Colom 

c) Juan Sebastián Elcano 

d) Willy Fox 

 

25. Què és el cultisme?  

a) La ciència que estudia el que està ocult 

b) Una paraula culta 

c) Aquella paraula llatina que evoluciona sense canvis 

d) Aquelles paraules que diuen les persones cultes 

 

 

26. De quina família era procedent el famós hotel que va patir un incendi a Sant Feliu de Guíxols aquest 

mes de maig de 2022?  

a) Família Bernich  

b) Família Anlló  

c) Família Albertí  

d) Família Palet  
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27. Quin pressupost té actualment l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: 

a) 33.29 

b) 35.69. 

c) 32.18 

d) 25.29. 

 

 

28. Qui és l’actual regidor/a de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols?  

a) Josep Melcior Muñoz Ayats 

b) Tili Ribera Canaleta 

c) Ernest Asurmendi Natera 

d) Jordi Cambronero Vicens 

 

 

29. El Festival de la Porta Ferrada, el més antic de Catalunya, enguany arriba a la edició: 

a) 75. 

b) 60. 

c) 25. 

d) 35. 

 

 

30. Quins grups polítics composen actualment el Ple de l’Ajuntament de Sant  Feliu de Guíxols? 

a) Tots per Sant Feliu, Grup Municipal Socialista, Esquerra republicana de Catalunya, Junts per Catalunya i 

Guíxols des del carrer. 

b) Tots per Sant Feliu i Grup Municipal Socialista 

c) Esquerra republicana de Catalunya, Junts per Catalunya i Guíxols des del carrer. 

d) Tots per Sant Feliu 

 

 

31. Quina entitat de Sant Feliu de Guíxols va rebre el passat mes de maig la concessió de la Medalla d’Or 

de la Ciutat d’Entitats? 

a) Aquàtic Club Xaloc 

b) Agrupació Amics de la Sardana 

c) Llop de Mar 

d) Percussió Ganxona 

 

 

32. Sant Feliu de Guíxols ha esdevingut un pol d’atracció per amants de l’escalada gràcies a: 

a) Via ferrata de Sant Po.l 

b) Gorgs de les comes. 

c) Via ferrata- Cala del molí. 

d) Via verda de la Porta Ferrada. 

 

 

33. Cada quan es celebra el ple municipal ordinari segons el ROM: 

a) Cada setmana. 

b) Cada mes. 

c) Cada dos mesos. 

d) L’últim dijous de cada mes. 
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34. De quina de les següents ordenances no en disposa l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols? 

a) Ordenança reguladora de la concessió de targetes i de la reserva de l’estacionament per a persones amb 

mobilitat reduïda  

b) Ordenança municipal de Circulació 

c) Ordenança municipal de benestar, protecció, control, venda i tinença d’animals 

d) En disposa de totes les esmentades  

 

 

35. Sobre quin escriptor o escriptora està basada l’exposició itinerant que es pot veure a l’Espai Carmen 

Thyssen anomenada Abecedari Solidari?  

a) Mercè Rodoreda i Gurguí  

b) Agustí Calvet (Gaziel)  

c) Miquel Martí i Pol  

d) Gerard Bussot i Liñón  

 

 

36. Quin dia de la setmana es celebra el mercat setmanal a Sant Feliu de Guíxols: 

a) Dilluns.  

b) Dimarts. 

c) Dissabte. 

d) Diumenge. 

 

 

37. Els pobles limítrofes amb Sant Feliu de Guíxols són:  

a) Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar i Castell-Platja d’Aro-S’Agaró 

b) Santa Cristina d’Aro i Castell-Platja d’Aro-S’Agaró 

c) Santa Cristina d’Aro, Llagostera i Castell-Platja d’Aro-S’Agaró 

d) Totes són correctes 

 

 

38. Qui va ser l’arquitecte de la Casa Patxot i Jubert de Sant Feliu de Guíxols? 

a) Josep Maria Pericas 

b) Rafael Masó 

c) Joan Miró 

d) Albert Juan i Torner 

 

 

39. Quin museu podem trobar a Sant Feliu de Guíxols? 

a) Museu del vi 

b) Museu de la nina 

c) Museu Salvador Dalí 

d) Museu de la joguina 
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40. Del 28 de maig al 19 de juny de 2022 quina campanya gastronòmica es porta a terme a Sant Feliu de 

Guíxols?  
a) La cuina del bolet 

b) Ganxotapes 

c) Peix blau Ganxó 

d) Temps d’uriços 

 

 

41. Quina d’aquestes cales no pertany al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols? 

a) Cala Vigatà 

b) Platja de Can Dell  

c) Cala Urgell 

d) Cala del Senyor Ramon 

 

 

42. En quin carrer es troba la comissaria de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols? 

a) Carrer Callao 

b) Carrer de Joan Maragall 

c) Travessia de Sant Ramon 

d) Av. de Sant Elm 

 

 

43. Quina de les següents escoles no son Escoles de Sant Feliu de Guíxols: 

a) Cor de Maria. 

b) Vedruna 

c) Ardenya. 

d) Estació. 

 

 

44. Quants regidors conformen el consistori i quants l’equip de govern:  

a) 17 i 9. 

b) 21 i 15. 

c) 21 i 13. 

d) 26 i 13. 

 

 

45. El terme municipal de Sant Feliu de Guíxols és de: 

a) Uns 16 Km2 

b) Uns 25 Km2 

c) Uns 30 Km2 

d) Uns 70 Km2 

 

 

46. Durant aquesta setmana es celebrarà a Sant Feliu de Guíxols una fira que du per nom: 

a) Automotor.  

b) Peix al cove. 

c) Discantic. 

d) Fira del conte. 

 

 

 

 

 

 



 

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

 

 
 

47. Quines de les següents infraestructures s’estan executant a Sant Feliu en l’actualitat: 

a) Pàrquing del mercat i pàrquing de l’Ileco. 

b) Pàrquing de la corxera cobriment de la riera de Tueda. 

c) Pàrquing de la corxera i cobriment de la riera de les comes. 

d) Pàrquing de la Ileco i pàrquing de la Corxera. 

 

 

48. Durant la passada setmana santa l’Ajuntament va substituir la fira del “brunyol” per un altre tipus de 

fira més innovadora, com es diu: 

a) Lumlab. 

b) Setmana Santa viu a Sant Feliu. 

c) Ganxonia.  

d) Indiketes. 

 

 

49. Com es diuen els jardins de Sant Feliu de Guíxols que estan situats entre la platja gran i el passeig? 

a) Jardins Juli Garreta 

b) Jardins Centrals 

c) Jardins de les Comes 

d) Jardins de Pedralta 

 

 

50. Quin d’aquests és el gentilici dels ciutadans de Sant Feliu de Guíxols? 

a) Ganxons 

b) Ganxets 

c) Sants Ganxons 

d) Cap de les anteriors és correcte 
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Preguntes de reserva 

 

51. Com es diu l’actual president d’Ucraïna? 

a) Vladímir Putin 

b) Volodímir Zelenski 

c) Joe Biden 

d) Viktor Yanukovych 

 

 

52.  El 28 d’octubre de 1886 es va inaugurar oficialment l’estàtua de la Llibertat de Nova York. Aquesta va 

ser obsequi de...  

a) Anglaterra 

b) Argentina 

c) França 

d) Alemanya 

 

53. Quina de les següents campanyes no ha estat iniciativa de la Policia local de Sant Feliu de Guíxols: 

a) Segona jornada de la mobilitat segura. 

b) Informació de MVP. 

c) Campanya de tubs d’escapament. 

d) Campanya contra la violència de gènere. 

 

 

54. Quin és el nom de l’Alcalde de Sant Feliu de Guíxols: 

a) Joan Vicente. 

b) Joan Alfons Albó. 

c) Carles Motas. 

d) Josep Saballs. 

 

 

55. Qui va escriure «La Celestina»?  

a) Miguel de Cervantes 

b) Fernando de Rojas 

c) Francisco de Quevedo 

d) Miguel de Unamuno  

 


