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1. Al llarg de la història hi ha hagut gran quantitat de conflictes bèl·lics. Quin d'aquests
ha estat considerat com el conflicte armat més mortífer de la història humana?
a)
b)
c)
d)

Guerra del Vietnam.
Guerra Civil Espanyola.
Segona Guerra Mundial. *
Conquestes Mongoles.

2. A la taula periòdica dels elements quin símbol químic correspon a la plata?
a)
b)
c)
d)

Ag. *
Ar.
Pt.
Pla.

3. Qui és l'actual directora gerent de l’FMI (Fons Monetari Internacional) i successora
de Christine Lagarde?
a)
b)
c)
d)

Petra Ilaiova.
Kristalina Georgieva. *
Janet Yellen.
Federica Chiesa.

4. País banyat per les aigües del mar Negre:
a)
b)
c)
d)

Turquia. *
Israel.
Jordània.
Xipre.

5. Quina disciplina esportiva practica el serbi Vasilije Micic?
a)
b)
c)
d)

Bàsquet. *
Handbol.
Futbol.
Atletisme.
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6. De quina empresa són fundadors els empresaris, Larry Page i Sergey Brin?
a)
b)
c)
d)

Amazon.
Facebook.
Google. *
Oracle Corporation.

7. Quin/a és l'actual titular del Ministeri de Sanitat d’Espanya?
a)
b)
c)
d)

Salvador Illa i Roca.
Fernando Simón.
Irene Montero.
Carolina Darias San Sebastián. *

8. Qui va escriure «Estimada Marta»?
a)
b)
c)
d)

Jacint Verdaguer.
Pere Calders.
Salvador Espriu.
Miquel Martí i Pol. *

9. Qui ha estat elegida l'any 2020 com la primera dona vicepresidenta dels Estats
Units?
a)
b)
c)
d)

Kamala Harris. *
Tawakkul Karman.
Greta Thunberg.
Chelsea Manning.

10. Què és el fracking?
a) Una tècnica de desforestació controlada, respectant la biodiversitat del medi
ambient.
b) Una tècnica d'extracció d’aigua del subsòl.
c) Una tècnica d’extracció de gas i petroli a partir de la injecció de sorra, aigua i
productes químics al subsòl. *
d) Un equip d’handbol de la ciutat de Granollers.
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11. Quina de les següents obres va ser escrita per Joanot Martorell i acabada per
Martí Joan de Galba?
a)
b)
c)
d)

La plaça del Diamant.
Aloma.
Mirall trencat.
Tirant Lo Blanc. *

12. Quin és el tribunal europeu que va jutjar els 24 principals líders del Tercer Reich
acusats de conspiració, crims contra la pau, crims de guerra i crims contra la
humanitat entre els anys 1945-1946?
a)
b)
c)
d)

Tribunal de Nuremberg. *
Tribunal de París.
Tribunal d'Estrasburg.
Tribunal de Schleswig-Holstein.

13. A quin segle es va construir el Castell de la Trinitat de Roses?
a)
b)
c)
d)

VIII.
XIX.
XIV.
XVI. *

14. Qui va pintar el quadre «El Crit» l'any 1893 i que en la seva versió més famosa es
troba exposat a la Galeria Nacional d'Oslo?
a)
b)
c)
d)

Sandro Botticelli.
Edvard Munch. *
Vincent van Gogh.
Diego Velázquez.

15. Quin dia i any la banda terrorista ETA va fer explotar a Roses un cotxe carregat
amb 50 quilos de dinamita davant l'hotel Montecarlo, fet que provocà la mort d'un
agent dels mossos d'esquadra?
a)
b)
c)
d)

El 17 de març de 2013.
El 17 de març de 2008.
El 17 de març de 1999.
El 17 de març de 2001. *
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16. Quin és el pic més alt dels Pirineus?
a)
b)
c)
d)

Aneto. *
La Munia.
Pica d'Estats.
Turó de l'Home.

17. Qui és Patry Jordan?
a) És una coreògrafa, creu de Sant Jordi 2020.
b) És una escriptora, premiada amb el premi “ciutat de Barcelona 2020” per la seva
obra Lluita.
c) És una jove actriu tarragonina, que va treballar a la sèrie Les de l'Hoquei i va ser
guardonada amb el premi Goya 2019 com a actriu revelació.
d) És una influent youtuber de bellesa i esport. *
18. En estadística, quin nom rep el nombre segons el qual la meitat de les dades
numèriques són menors (o iguals) que ell i l'altra meitat més gran (o iguals) que ell?
a)
b)
c)
d)

Moda.
Mediana. *
Mitjana aritmètica.
Valor estàndard.

19. Com és anomenada la casa on hi ha els serveis municipals d'urbanisme de
l'Ajuntament de Roses?
a)
b)
c)
d)

Casa Romanyach. *
Casa Mallol.
Can Formatger.
Casa de les Marqueses de Llinars.

20. En quina sèrie televisiva de ficció s'explora la vida d'una nena òrfena, prodigi dels
escacs, mentre lluita contra l'addicció, en la cerca de convertir-se en la millor
jugadora d'escacs del món?
a)
b)
c)
d)

El gambit de dama. *
La Casa de les Flors.
Escac i mat.
Cavall guanyador.
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21. A quin carrer de Roses es troben les oficines de la Policia Local?
a)
b)
c)
d)

Carrer del Molt Honorable President Lluís Companys i Jover
Carrer de la Mainada.
Carrer Tarragona. *
Carrer de Marià Benlliure.

22. Com es diu la Biblioteca de Roses?
a)
b)
c)
d)

Ramon Rahola Molinàs.
Jaume Vicens Vives. *
Josep Maria Barris Ruset.
Josep Romañach Serrats.

23. Com es diu la poetessa que va intervenir en l'acte de proclamació del president
dels EUA Joe Biden amb el seu text «The Hill We Climb»?
a)
b)
c)
d)

Amanda Gorman *
Jennifer Capriati.
Emili Dickinson.
Angela Whites.

24. Catorze (14) policies han realitzat un total de 294 desplaçaments durant una
setmana. Si tots han realitzat els mateixos trajectes, quants desplaçaments ha fet
cada policia?
a)
b)
c)
d)

15.
12.
18.
21. *

25. A quina urbanització de Roses trobem el carrer del Turó de l'Home?
a)
b)
c)
d)

El Mas Fumats.
Mas Oliva.
Puig Rom.
Mas Mates. *
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PREGUNTES RESERVA

26. Quina d'aquestes obres NO és de Mercè Rodoreda i Gurguí?
a)
b)
c)
d)

La Plaça del Diamant.
Mirall Trencat.
És quan miro que no hi veig clar. *
El carrer de les Camèlies.

27. Quin/a és l'actual director/a general de la Organització Mundial de la Salut (OMS),
càrrec que ostenta des del dia 1 de juliol de 2017?
a)
b)
c)
d)

Tedros Adhanom Ghebreyesus. *
Anders Nordström.
Lee Jong-Wook.
Margaret Chan.
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Motius d’exclusió
a) DISPOSAR D’ALGUN APARELL ELECTRÒNIC FORA DE LA BOSSA
(INCLOSOS RELLOTGES TIPUS SMARTWATCH QUE PERMETIN LA
COMUNICACIÓ O ÚS D’APLICACIONS)
b) SORTIR DE L’AULA O DE L’ESPAI DE REALITZACIÓ DE LES PROVES SENSE
AUTORITZACIÓ.
c) PARLAR AMB ALGÚ QUE NO SIGUI DE L’ORGANITZACIÓ. Si algú de vostès té
algun dubte, haurà d’aixecar la mà i les persones de l’organització ens
aproparem a resoldre’l.
d) COPIAR O DEIXAR COPIAR. Mirar el full de respostes d’una altra persona
aspirant o ensenyar els propis perquè els puguin mirar seran motius d’exclusió
per les dues persones que participin en el fet.
e) COMENÇAR A RESPONDRE PREGUNTES ABANS DE LA INDICACIÓ O
CONTINUAR RESPONENT PREGUNTES UN COP S’ACABI EL TEMPS.
f)

MANIPULAR LA BOSSA ON ESTAN LES SEVES PERTINENCES.

IMPORTANT! S’informa a les persones aspirants que contravinguin una o diverses de
les anteriors normes, que se’ls marcarà el seu examen i es posarà el fet en
coneixement del Tribunal de Selecció per tal de procedir a la seva exclusió del procés.
Realització de l’exercici
Les respostes hauran de ser marcades en el «Full de Respostes».
Vagi amb compte a l’hora de marcar les caselles, ja que l’única forma correcta de ferho és la que es dibuixa al full de respostes.
Marqui les respostes en llapis o bolígraf i comprovi sempre que la marca que
assenyala en el «Full de Respostes» correspon al número de pregunta del qüestionari.
Al «Full de respostes» no ha d’anotar cap altra marca o senyal diferent de les
necessàries per contestar l’exercici.
En cas d’equivocar-se, esborri perfectament la marca del “Full de Respostes”.
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El primer exercici (Prova teòrica) és obligatori i eliminatori.

Té una qualificació màxima de 20 punts. Cada subprova (cultura general i
coneixements professionals) es puntua entre 0 i 10 punts i cal obtenir un mínim de 5
punts en cada subprova per superar l’exercici.

La subprova cultural té per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un
nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per aquesta convocatòria. Consisteix
en contestar per escrit, en 35 minuts, un qüestionari amb un màxim de 25 preguntes
tipus test relatives a coneixements de cultura general, actualitat política, econòmica,
social, esportiva i cultural i de coneixement dels vials i els llocs d’interès del municipi.

Es preveuen 2 preguntes addicionals de reserva que només seran valorades en el cas
que s'anul·li alguna de les 25 anteriors.

Aquesta subprova es puntua entre 0 i 10 punts i cal obtenir un mínim de 5 punts per
superar l’exercici.

Els aspirants que no obtinguin un mínim de 5 punts en cada subprova seran eliminats
del procés selectiu.

Cada pregunta té diverses opcions de resposta, de les quals només una d’elles és
correcta. Cada resposta encertada es valora a raó de 0,40 punts, les errònies resten
0,10 punts i les no contestades no resten.

