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Acta del procés selectiu, per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic en 
administració especial, reservada al torn de promoció interna, mitjançant el sistema 
selectiu de concurs-oposició, en règim de funcionari/a de carrera. 
 
 
El dia 30 de setembre de 2020 a les vuit del matí, al despatx de Secretaria de l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries, es reuneix el tribunal qualificador del procés selectiu, per a la provisió en 
propietat d’una plaça de tècnic en administració especial a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, 
reservada al torn de promoció interna, mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició, grup 
A, subgrup A1, nivell 30, escala d’administració especial, sub-escala tècnica, classe superior, en 
règim de funcionari/a de carrera, amb els següents membres assistents: 
 
President:  
− Josep Roca i Cuffí, interventor accidental d’aquest Ajuntament 
 
Vocals:  
− Cap de Recursos Humans d’aquest Ajuntament, senyor Daniel Valentí i Cruset 
− Tècnic expert especialista en la matèria de la plaça que es convoca, senyor Adrià Colls i 

Gusó 
− Funcionari designat per la Corporació, amb titulació igual o superior a la plaça que es 

convoca, senyor Lluís Juncà i Encesa 
− Tècnica designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, senyora Elisabet Abad 

Grabulós 
 
Secretari: 
− Daniel Valentí i Cruset, Cap de Recursos Humans 
 
També hi assisteix, el senyor Francesc Xavier Garriga i Casadevall, en representació del Comitè 
de Personal, amb veu però sense vot 
 
A les nou del matí, el tribunal crida a l’aspirant Ernest PUJOL PALOMER i es procedeix a 
efectuar l’exercici teòric, que consisteix en contestar, una bateria de 40 preguntes tipus test 
relacionades amb el temari. 
 
Valorat aquest exercici, l’aspirant ha obtingut la puntuació de 17,10  
 
Finalitzat l’exercici anterior, a dos quarts d’onze del matí, es procedeix a efectuar l’exercici 
teòric – pràctic, que consisteix en defensar oralment el Treball sobre el tema “la figura del 
Delegat de Protecció de Dades”, presentat per l’aspirant. 
 
L’aspirant ha defensat oralment el Treball davant del tribunal, i ha obtingut la puntuació de 
40. 
 
El resultat final, de la fase d’oposició, és la següent 
 

Puntuació 
Aspirant exercici teòric exercici teòric – pràctic TOTAL 
Ernest PUJOL PALOMER 17,10 40 57,10 
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Finalitzat l’exercici anterior, es passa a la fase de concurs, procedint a efectuar la valoració 
dels mèrits al·legats i presentats per l’aspirant que ha superat la fase d’oposició i el resultat és 
el següent: 
 
Aspirant Antiguitat Experiència professional TOTAL 
Ernest PUJOL PALOMER 10 20 30 

 
La classificació final de l’aspirant que ha superat el procés selectiu, per a la provisió en 
propietat d’una plaça de tècnic en administració especial a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, 
mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició, grup A, subgrup A1, nivell 30, escala 
d’administració especial, sub-escala tècnica, classe superior, en règim de funcionari/a de 
carrera, és la següent:  
 
 Fase oposició Fase concurs Total puntuació 
Ernest PUJOL PALOMER 57,10 30 87,10 

 
Vist el resultat final de procés de selecció, i atesa la puntuació obtinguda, de conformitat amb 
les base dotzena, es PROPOSA el nomenament del candidat Ernest PUJOL i PALOMER, 
per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic en administració especial a l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries, grup A, subgrup A1, nivell 30, escala d’administració especial, sub-escala 
tècnica, classe superior, en règim de funcionari de carrera. 
 
Acabat el procés selectiu, a dos quarts de dotze del migdia, es redacta la present acta, que és 
signada per tots els membres integrants del tribunal. 
 

El President 
 
 
 

Josep Roca i Cuffí 

Vocal exercint també les funcions de secretari 
 
 
 

Daniel Valentí Cruset 
 

 
 
 

Adrià Colls i Gusó 
Vocal 

 
 
 

Lluís Juncà i Encesa  
Vocal 

 
 
 
 

Elisabet Abad Grabulós 
Vocal 

 
 
 

Francesc X. Garriga i Casadevall 
Representant Comitè de Personal, 

amb veu però sense vot 
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