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
Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts.

1. L’autora del llibre “Mirall Trencat” és:
a) Maria Aurèlia Capmany.
b) Montserrat Roig.
c) Mercè Rodoreda.
d) Isabel Clara Simó.

2. La seu del Tribunal Europeu dels Drets Humans està a :
a) Zurich.
b) Estrasburg.
c) Brussel·les .
d) París.

3. El major continent del món és :
a) Amèrica.
b) Àfrica.
c) Àsia.
d) Europa.

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
4. Qui és l’actual conseller d’interior de la Generalitat de Catalunya?
a) Joan Ignasi Elena Garcia
b) Miquel Buch Moya
c) Joaquin Torra Pla
d) Josep Lluís Trapero Álvarez

5. Qui va formular la teoria de la relativitat?
a) Newton.
b) Einstein.
c) Mendel.
d) Rutherford.
6. L’element més abundant a l’univers és :
a) Nitrogen.
b) Hidrogen.
c) Oxigen.
d) Heli.

7. En quin període va tenir lloc la Guerra Civil Espanyola?
a) 1808-1814
b) 1939-1945
c) 1936-1939
d) 1914-1918
8. Quina d’aquestes no és una vacuna aprovada per la Comissió Europea contra la
Covid-19?
a) AstraZeneca
b) Pfizer
c) Curevac
d) Moderna
9. Quin d’aquests països no és del continent africà?
a) Namibia
b) Mali
c) Haití
d) Costa de Marfil

10. Quin és el símbol químic de la plata?
a) Ar
b) Au
c) P
d) Pt
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11. Quin número és l’arrel cúbica de 343?
a) 7
b) 9
c) 11
d) 13

12. Qui va guanyar el torneig Roland Garros 2021?
a) Novak Djokovic
b) Rafa Nadal
c) Stéfanos Tsitsipás
d) Roger Federer
13. Quin rei va signar el Decret de Nova Planta l’any 1716 mitjançant el qual es va abolí
les institucions catalanes?
a) Felipe V
b) Alfonso XIII
c) Carlos I
d) Isabel II

14. A quins països es parla català?
a) Andorra i Espanya
b) Andorra, Espanya, Itàlia i França
c) Espanya
d) Andorra, Espanya i França

15. Com es poden definir les aplicacions multimèdia?
a) Aplicacions per escoltar música per l’ordinador
b) Aplicacions per veure pel·lícules en 3D
c) Aplicacions per accedir per un sol canal de comunicació als bancs de dades, veu, so, i
imatges al mateix temps
d) Cap de les anteriors és correcte

16. On es va celebrar la primera Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi
Ambient l’any 1992?
a) A Brussel·les (Bèlgica)
b) A Londres (Regne Unit)
c) A Sidney (Austràlia)
d) A Rio de Janeiro (Brasil)

17. Quin òrgan del cos humà produeix la insulina?
a) Fetge
b) Intestí prim
c) Pàncrees
d) Intestí Gruix
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18. Quin és el país de naixement del poeta Pablo Neruda?
a) Argentina
b) Brasil
c) Uruguai
d) Xile

19. Quin és el metall més car del Món?
a)Rodi
b)Or
c)Platí
d) Diamant
20. Quina de les següents capes de l’atmosfera terrestre es troba més a prop de la terra?
a) Estratosfera
b) Troposfera
c) Mesosfera
d) Exosfera
21. A qui s’atribueix la famosa expressió “Eureka!”?
a) Plató
b) Sòcrates
c) Pitàgores
d) Arquímedes
22. Quin és l’autor de La Colmena?
a) Camilo José Cela
b) Mario Vargas Llosa
c) Garcia Lorca
d) Antonio Machado
23. Qui s’encarrega de transportar l’oxigen per ser distribuït per tot el cos?
a) Els glòbuls blancs
b) Els glòbuls blaus
c) Els glòbuls vermells
d) Cap de les anteriors no és correcte
24. Qui va ser el primer president de la democràcia espanyola després de Franco?
a) Alfonso Guerra
b) Adolfo Suárez
c) Felipe González
d) Cap de les anteriors és correctes
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25. Quina és la última lletra de l’alfabet grec:
a) Zeta.
b) Alpha.
c) Beta.
d) Omega.
26. Qui és l’actual alcalde de Sant Feliu de Guíxols?
a) Pere Albó i Marlés
b) Joan Alfons Albó i Albertí
c) Josep Melcior Muñoz i Ayats
d) Carles Motas i López
27. 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
28. Quins d’aquests serveis disposa SFG?
a) Transport urbà
b) Síndic de Greuges
c) Deixalleria mòbil
d) Totes són correctes

29. Quin nom té la platja per a gossos de Sant Feliu de Guíxols?
a) Cala Jonca
b) Cala Maset
c) Cala del Niu
d) No en té

30. Quina no és una campanya gastronòmica de Sant Feliu de Guíxols?
a) La cuina del bolet
b) Ganxotapes
c) Peix blau Ganxó
d) Temps d’uriços

31. 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

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

32. Quins són els tres colors de la bandera de Sant Feliu de Guíxols?
a) No en té
b) Negre, vermell i groc
c) Blanc, vermell i groc
d) Blanc, verd i groc
33. El 15 d’agost la ciutat de Sant Feliu de Guíxols va patir talls d’un subministrament,
pel quals l’Ajuntament presentarà una queixa col·lectiva, quin va ser aquest
subministrament?
a) Llum
b) Aigua
c) Gas
d) Tots tres

34. Quin índex de rebrot té Sant Feliu de Guíxols, data actualització 23/08/2021
a) Molt elevat
b) Alt
c) Baix
d) No hi ha risc de rebrot

35. Aquest mes de juliol a Sant Feliu es va produir un incendi que va cremar 8.500 m2, a
quina zona de la població es va declarar?
a) Sant Pol
b) Sant Amanç
c) Mas Trempat
d) Les Bateries

36. Sant Feliu de Guíxols està entre els municipis que tenen actualment confinament
nocturn?
a) No hi ha confinament nocturn
b) Si, de les 22:00 a les 6:00 hores
c) Si, de les 1:00 a les 6:00 hores
d) Si, de les 00:00 a les 6:00 hores
37. El terme municipal de Sant Feliu de Guíxols, té una superfície aproximada de:
a) 10 km2
b) 16 km2
C) 25 km2
D) 32 km2
38. El pressupost municipal de l’exercici 2021 és de:
a) 28.795.799 €
b) 30.795.799 €
c) 33.795.799 €
d) 35.795.799 €
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39. Quina edició es celebra aquest any del Festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de
Guíxols?
a) 57
b) 58
c) 59
d) 60

40. La població de Sant Feliu de Guíxols, és de:
a) menys de 15.000 habitants
b) de 15.001 a 20.000 habitants
c) de 20.001 a 25.000 habitants
d) més de 25.001 habitants
41. Quants regidors formen l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols?
a) 17
b) 13
c) 33
d) 23
42. Quin d’aquests barris o urbanitzacions no pertany a Sant Feliu de Guíxols?
a) Poca farina
b) Vilartagues
c) Tueda
d) Casanova
43. Quin dia del mes d’agost es celebren els tradicionals focs d’artifici amb els que es
conclou la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols?
a) Dia 1 d’agost
b) Dia 3 d’agost
c) Dia 4 d’agost
d) Dia 2 d’agost

44. Com es diu el paratge on Ferran Agulló va batejar la Costa Brava amb aquest nom:
a) Via Ferrada
b) Punta de Garbí
c) Sant Elm
d) Punta Brava
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45. Quines d’aquestes cales o platges no pertany al terme municipal de Sant Feliu de
Guíxols?
a) Cala de Sang i Fetge
b) Cala Maset
c) Cala del Peix
d) Platja de Canyet

46. Quin famós compositor de música era natural de Sant Feliu de Guíxols?
a)Pau Casals
b)Rafel Patxot
c) Juli Garreta
d)Igor Stravinsky

47. L’emblemàtica roca de PEDRALTA, situada al límit del terme municipal, es un del
fenomen geològic de pedra basculant més important d’Europa, de quim material està
composta aquesta roca?
a) Pissarra
b) Granit
c) Diorita
d) Quars

48. A on pertany la platja de S’Agaró?
a) A Sant Feliu de Guíxols
b) A Castell-Platja d’Aro-S’Agaró
c) A Santa Cristina d’Aro
d) A Palamós

49. Fa uns mesos que els tres clubs de futbol de Sant Feliu es van fusionar donant com
a resultat l’entitat club de futbol Sant Feliu de Guíxols, quins tres clubs es van
fusionar:
a) Guixolenc cf, Vilartagues, Penya Sport.
b) Ateneu esportiu Guíxols, Vilartagues i Escola de Futbol Sant Feliu.
c) Guíxols, Club de futbol sala SF, Iecsalis CF.
d) Ateneu Deportiu Guixolense, Vilartagues, Futbol base Guixolenc.
50. Quina artista i filla predilecte de Sant Feliu de Guíxols, té actualment una exposició
de la seva obra a l’antiga Casa Blasco:
a) Samanta Queralt
b) Mercè Rodoreda.
c) Quimeta Serra.
d) Carmela Llobet

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Preguntes Reserva:
1. Quin és l’únic mamífer capaç de volar:
a) Ratpenat.
b) Colibrí.
c) El esser humà.
d) Ornitorinc.
2. La guerra dels Cent Anys es va dur a terme entre :
a) Espanya i França.
b) França i Anglaterra.
c) Espanya i Alemanya.
d) Alemanya i Anglaterra.
3. Quina exposició temporal es va inaugurar el 31 de juliol d’aquest anys a l’Espai
Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols?
a) Univers Guinovart
b) Quimeta-Exposició
c) El metge rural
d) Sorolla, Picasso y Valdés
4. Qui va pintar la Capilla Sixtina
a) Leonardo
b) Miquelangelo
c) Donatello
d) Raphael
5. Qui va escriure La Plaça del Diamant?
a) Víctor Català
b) Josep Pla
c) Josep Mª benet i Jornrt
d) Mercè Rodoreda

