
 

 

 

B:  X 1,00 = + 

M:  X 0,50 = - 

NC:  X 0,00 =  

 TOTAL  

 
 
INICIALS DEL NOM i COGNOMS: 

 
Darrers tres números DNI i lletra: 
 

 

Procés selectiu per a la provisió, mitjançant concurs-oposició, de tres agents 

interins/ines de la Policia Local, grup C1, durant la temporada d’estiu i per 
constituir una borsa de reposició (exp. núm. 05/21) 
 

Prova cultura general: qüestionari de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes possibles 

cadascuna. Es fan 10 preguntes sobre coneixements de cultura general, a un nivell concordant 

amb el títol acadèmic requerit i 10 preguntes sobre coneixements de l’actualitat política, social i 

cultural i del municipi de Castelló d’Empúries. 

 

Qualificació màxima 20 punts. Per superar-ho cal obtenir una puntuació mínima de 10 punts. 

Sistema de puntuació: 

• Cada pregunta encertada suma 1 punt 

• Cada pregunta errònia resta 0,50 punts 

• Cada pregunta no contestada no puntua 

 
El temps màxim per a contestar aquestes preguntes serà de 30 minuts. 

 
1. L’antic convent de Sant Domènec de Castelló d’Empúries, és 

actualment la seu de: 
   

 a) La Biblioteca Ramon Bordas 
 b) El museu parroquial 

 c) L’Ajuntament 
 d) El jutjat de pau 

 

 
2. Catalunya està formada actualment per: 

   
 a) 427 municipis 
 b) 947 municipis 

 c) 652 municipis 
 d) 820 municipis 

 
 
3. Quins d’aquests sectors no són a la urbanització d’Empuriabrava? 

   
 a) Montseny 

 b) Segre 
 c) Hort d’en Negre 
 d) Carlit 

 
 



 

 

4. Com es diu l’empresa que fa el manteniment de senyalització viaria a 

Castelló d’Empúries? 
   
 a) Senyalitzacions i pintures S.L. 

 b) Vertex S.A. 
 c) Castelló 2000, S.A. 

 d) Cenet S.A. 
 
 

5. A quin municipi situaries les ruïnes d’Empúries? 
   

 a) L’Escala 
 b) Sant Pere Pescador 

 c) Castelló d’Empúries 
 d) Ullastret 

 

 
6. Quants habitants hi ha empadronats al municipi de Castelló 

d’Empúries? 
   
 a) Entre 10.000 i 11.000 habitants 

 b) Entre 11.000 i 12.000 habitants 
 c) Entre 9.000 i 10.000 habitants 

 d) Entre 12.000 i 15.000 habitants 
 
 

7. Quina de les platges del municipi disposa de zona habilitada per 
gossos? 

   
 a) Platja de la Rubina 
 b) Platja de Can Comas 

 c) Platja petita 
 d) Platja urbana 

 
8. On es troba situat l’edifici de la Policia Local? 
   

 a) Sector Puigmal 
 b) Sector Sant Maurici 

 c) Aeroclub 
 d) Avinguda Marinada 

 

9. Quin d’aquests càmpings no és del municipi? 
   

 a) Càmping Mas Nou 
 b) Càmping Rubina Resort 
 c) Càmping Laguna 

 d) Càmping Las Dunas 
 

 
10. Al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, hi ha una obra popular 

del segla XVIII. Quina? 
   
 a) Capella de Sant Antoni 

 b) El Portal de la Mercè 
 c) El Pont Vell 

 d) El Portal de la Gallarda 



 

 

11. Que és la nomofòbia? 

   
 a) És la por irracional a sortir sense telèfon mòbil 
 b) És avergonyir-se del propi nom 

 c) És la por als micos 
 d) És la por a ficar-se dintre de l’aigua 

 
 
12. Quina opció política va ser la primera força més votada a Catalunya a 

les darreres eleccions generals al Parlament? 
   

 a) Esquerra Republicana (ERC) 
 b) PSC 

 c) Ciutadans 
 d) Junt x Catalunya 

 

 
13. Kim-jon-un és el President de: 

   
 a) Corea del Sud 
 b) India 

 c) Tailàndia 
 d) Cap resposta és correcta 

 
 
14. Com és la càrrega d’un protó? 

   
 a) Negativa 

 b) Mixta; negativa i positiva 
 c) Positiva 
 d) No té càrrega 

 
 

15. Quina d’aquestes fonts és una energia renovable? 
   
 a) Petroli 

 b) Energia nuclear 

 c) Gas natural 

 d) Biomassa 

 
 

16. Quin d’aquests esports encara no és olímpic? 
   

 a) Pàdel 
 b) Rugby a 7 
 c) Tennis taula 

 d) Lluita lliure 
 

17. El número telefònic 016 és.... 
   

 a) El número d’atenció a les víctimes de drogoaddicció  
 b) El número d’atenció a les víctimes de maltractaments  
 c) El número d’atenció al pacient del Departament de Sanitat 

 d) El número d’urgències sanitàries 



 

 

18. Thomas Alva Edison va descobrir.. 

   
 a) El sumergible 
 b) La bombeta incandescent 

 c) El globus aeroestàtic 
 d) L’Aeroplà 

 
 
19. Quin és l’animal més ràpid del mon? 

   
 a) Lleó 

 b) Llebre 
 c) Guepard 

 d) Gos Galgo 
 
 

20. Quina és la capital de Senegal? 
   

 a) Bamako 
 b) Monrovia 
 c) Dakar 

 d) Freetown 
 

 
PREGUNTES DE RESERVA: 
 

 
1. Quantes farmàcies hi ha al municipi de Castelló d’Empúries? 

   
 a) 3 
 b) 2 

 c) 7 
 d) 9 

 
 
2. En quin any va començar la Revolució Francesa? 

   
 a) 1879 

 b) 1789 
 c) 1917 
 d) 1889 

 


