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INICIALS DEL NOM i COGNOMS: _____________________ 
 
Darrers tres números DNI i lletra: ___________________ 
 

 

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’AGENTS INTERINS DE 

LA POLICIA LOCAL (GRUP C2) 
 

EXP. NÚM. 07/22 
 
PRIMER EXERCICI: Prova de cultura general 

 
Qüestionari de 20 preguntes tipus test, sobre coneixements de cultura general i sobre 

coneixements de l’actualitat política, social i cultural i del municipi de Castelló 
d’Empúries. 
 

 
• La qualificació màxima d'aquest exercici és de 20 punts. 

 
• Per superar-lo cal obtenir una puntuació mínima de 10 punts. 

 
• Aquest exercici és obligatori i eliminatori. 

 

• El temps màxim per contestar aquestes preguntes és de 30 minuts. 
 

• El sistema de puntuació d’aquesta prova és el següent: 
 

o Cada pregunta encertada suma 1 punt. 

o Cada pregunta errònia resta 0,20 punts. 
o Les preguntes no contestades no puntuen. 
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1. Quina de les següents és la capital de Canadà? 
   

 a) Toronto 

 b) Ottawa 
 c) Quebec 

 d) Montreal 
 
 

2. Qui és el regidor de Governació i Policia Local de l’Ajuntament de 

Castelló d’Empúries? 
   

 a) Salvi Güell i Bohigas 
 b) Esther Piris 

 c) Anna Massot 
 d) Cap de les anteriors 

 
 

3. A quin ex-president dels EEUU, recentment se li va practicar una 

entrada i registre per part del FBI per investigació suposats delictes? 
   

 a) George W. Bush 

 b) Barak Obama 
 c) Joe Biden 
 d) Donald Trump 

 
 

4. On es troba la plaça Eivissa del terme municipal de Castelló 
d’Empúries? 

   

 a) A la vila, al costat de la Basílica 

 b) Al sector Poblat Típic 
 c) Al sector Club Nàutic 

 d) A la vila entre els carrers Carbonar i Ramon Bordas 
 
 

5. Qui és l’actual monarca del Regne Unit i la Commonwealth? 
   

 a) Guillermo II 

 b) Isabel III 
 c) Carlos III 

 d) Eduard I 
 
 

6. Quina de les següents és la capital de la confederació Helvètica? 
   

 a) Zurich 

 b) Ginebra 
 c) Basilea 
 d) Berna 
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7. Quin valor té el número pi? 
   

 a) 4,2517 
 b) 3,8997 
 c) 5,1614 

 d) 3,1416 
 
 
 

8. Com es diu l’actual número 1 de l’ATP individual? 
   

 a) Casper Ruud 

 b) Danil Medvedev 
 c) Carlos Alcaraz 

 d) Rafa Nadal 
 
 
 

9. Com es diu la persona que va succeir Steve Jobs, al capdavant de 

l’empresa Apple? 
   

 a) Mark Zuckerberg 
 b) Elon Musk 

 c) Travis Kalanick 
 d) Tim Cook 

 
 
 

10. Quants cors té un pop? 
   

 a) 1 
 b) 2 

 c) 3 
 d) 4 

 
 
 

11. Quin és el país més petit del món? 
   

 a) Mònaco 
 b) Nauru 
 c) Tionpe 

 d) Ciutat del Vaticà 
 
 
 

12. Quin és l’òrgan del cos humà que si es talla un tros torna a créixer, és 

a dir es regenera? 
   

 a) El pàncreas 
 b) El pulmó 

 c) El fetge 
 d) La melsa 
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13. Amb quin poble està agermanat Castelló d’Empúries? 
   

 a) Elna 

 b) Ettenheim 
 c) Telica 

 d) Totes les respostes són correctes 
 
 

14. L’Ajuntament de Castelló d’Empúries va canviar el nom de l’Avinguda 

Joan Carles I per? 
   

 a) Avinguda de la República Catalana 
 b) Avinguda Felip V 

 c) Avinguda de la República 
 d) Avinguda 11 de setembre 

 
 

15. A quants quilòmetres equival aproximadament una milla terrestre? 
   

 a) 1,4 km 
 b) 1,6 km 

 c) 0,9 km 
 d) 2,1 km 

 
 

16. Quines són les festes locals de Castelló d’Empúries? 
   

 a) L’11 de setembre que coincideix amb el festival Terra de Trobadors 
 b) El 16 de juliol, festes del Carme 
 c) Candelera, Sant Llorenç i Terra de Trobadors 

 d) El 2 de febrer, Candelera; i el 10 d’agost, Sant Llorenç 
 
 

17. Qui va ser el líder polític i ideològic de l’Índia que va ser assassinat 

l’any 1948? 
   

 a) Rabindranath Tagore 
 b) Mahatma Gandhi 

 c) Swami Vivekananda 
 d) Sri Aurobindo 

 
 

18. Quin Tribunal neix amb la voluntat de ser un instrument capaç 
d’assumir la defensa jurídica de les víctimes de les violacions de drets 
humans a qualsevol lloc del món, sorgit de la Conferència de Roma de 

1998? 
   

 a) Tribunal Penal Internacional 
 b) Tribunal Europeu de Drets Humans 

 c) Tribunal Suprem Internacional 
 d) Tribunal Especial Internacional 
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19. En què consisteix la tècnica anomenada “streaming”? 
   

 a) És una tecnologia que aprofita la infraestructura de la xarxa Internet per 

establir connexions telefòniques 
 b) Es tracta d’una comunicació de veu que es gestiona des d’una central 

telefònica 
 c) És una tècnica de la TV per cable que es fonamenta en l’enviament de 

paquets d’informació que es recomponen en el dispositiu de visualització 
 d) És una tècnica algorítmica que permet transformar un fitxer de vídeo a 

un altre 
 
 

20. Com s’anomena la idea preconcebuda i simplificadora, basada 
generalment en pseudoconeixements, tòpics o patrons culturals 

prèviament establerts, que s’utilitza per conceptualitzar una realitat 
social especialment persones i grups? 

   

 a) Atribut 

 b) Rol 
 c) Estereotip 

 d) Personalitat 
 
 

 
 

PREGUNTES DE RESERVA: 
 
 

1. Quina religió es caracteritza per no tenir un fundador/a, ni un credo, 

ni un mestre/a, ni un/a profeta, ni un llibre sagrat reconegut? 
   

 a) Cristianisme 
 b) Hinduisme 

 c) Budisme 
 d) Islamisme 

 
 

2. Com es diu el programa de la Televisió pública de Catalunya (TV3) 

dedicat a la sàtira política? 
   

 a) APM 

 b) Polònia 
 c) Sense ficció 
 d) Celebrem 

 


