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ACTA DEL PROCÉS SELECTIU, PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT, D’UNA 
PLAÇA D’INSPECTOR/A-GEÒGRAF/A RESONSABLE TÈCNIC/A GIS, 

RESERVADA AL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ, EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA 

 
El dia 11 de febrer de 2022, a les nou del matí, es reuneix el Tribunal Qualificador del 

procés selectiu per a la provisió de d’una plaça d’Inspector/a-geògraf/a responsable 
tècnic/a GIS a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, reservada al torn de promoció 
interna, mitjançant concurs-oposició, grup A, subgrup A1, nivell 24, escala 

d’administració especial, sub-escala tècnica, classe superior, en règim de funcionari de 
carrera, amb els següents membres assistents: 

 
Presidenta:  

− Josep Roca i Cuffí, funcionari de carrera de la Corporació, TAG, interventor accidental 
 
Vocals:  

− Ernest Pujol i Palomer, funcionari de carrera de la corporació, TAE 
− Daniel Valentí Cruset, funcionari de carrera de la corporació, TAE 

− Daniel Abad Riera, tècnic expert especialista en la matèria de la plaça que es convoca 
− Joan Pijoan Coromina, tècnic designat per l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya 

 
Secretària: 

− Marta Quer Clavaguera, funcionària de carrera adscrita al Departament de Recursos 
Humans, amb veu però sense vot 

 

Les bases reguladores d’aquest procés selectiu, estipulaven la presentació d’un treball 
relatiu a “L’aplicació del SIG a l’administració Local”. 

 
En temps i forma, el candidat Francisco Javier Domínguez Montoya, ha presentat aquest 
treball. 

 
Les bases també contemplaven una prova de català. Atès que el candidat està exempt 

de realitzar la primera prova, consistent en la Prova de català nivell C1, a les deu 
del matí el tribunal fa la crida a l’aspirant Francisco Javier DOMÍNGUEZ MONTOYA, 
i es procedeix a efectuar la segona prova de la fase d’oposició, consistent en un 

exercici teòric, obligatori i eliminatori, que consisteix en respondre 5 preguntes curtes, 
totes elles relacionades amb el temari establert en les bases de la convocatòria al seu 

Annex II. 
 
Les bases reguladores del procés estableixen que el temps màxim per a contestar 

aquestes preguntes serà d’1 hora i 30 minuts. 
 

La qualificació màxima d’aquest exercici és de 20 punts i per superar-lo cal 
obtenir una puntuació mínima de 10 punts. 
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En la valoració d’aquest exercici es té en compte l’expressió escrita en totes les seves 
respostes, claredat d’idees, concreció i estructura de les respostes. 

 
Valorat aquest exercici, l’aspirant ha obtingut la puntuació de 15 punts. 

 
Finalitzat l’exercici anterior, es procedeix a efectuar l’exercici teòric-pràctic de la 
tercera prova de la fase d’oposició, obligatori i eliminatori, que consisteix en 

presentar i defensar oralment el treball sobre el tema “L’aplicació del SIG a 
l’administració Local”, presentat per l’aspirant. 

 
La qualificació màxima d’aquest exercici és de 30 punts i per superar-lo cal 
obtenir una puntuació mínima de 15 punts. 

 
En relació al treball presentat, es valora especialment l’aplicabilitat del treball a la 

realitat municipal, a més de la presentació, la capacitat de síntesi, la claredat d’idees 
en l’exposició, els coneixements generals i específics sobre les matèries, la millora 
efectiva i eficient en la prestació dels serveis i les aptituds en relació al lloc de treball a 

ocupar. 
 

El treball presentat consta d’un apartat de presentació, índex i treball, que conformen 
un total de 58 pàgines escrites, reunint els requisits previstos a les bases reguladores 
del procés selectiu. 

 
A les 12:00, l’aspirant inicia la seva exposició i després de respondre les preguntes 

plantejades pel tribunal, finalitza la seva intervenció a les 12:40.  
 
Valorat aquest exercici, l’aspirant ha obtingut la puntuació de 25 punts. 

 
El resultat final, de la fase d’oposició, és el següent:  

 

 Fase d’oposició 

Aspirant 
Exercici 
teòric 

Exercici 
teòric-pràctic 

TOTAL 

Francisco Javier DOMÍNGUEZ MONTOYA 15 25 40 

 

Finalitzada la fase d’oposició es passa a la fase de concurs, i es procedeix a valorar 
els mèrits al·legats i presentats per l’aspirant que ha superat la fase d’oposició, amb el 

següent resultat: 
 

 Fase de Concurs 

Aspirant Cursos TOTAL 

Francisco Javier DOMÍNGUEZ MONTOYA 4,5 4,5 

 

La classificació final de l’aspirant que ha superat el procés selectiu, és la següent: 
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 FASE OPOSICIÓ 
FASE 

CONCURS 
 

 1a Prova 2a Prova 3a Prova 

Cursos TOTAL 
Aspirant Català 

Exercici 

teòric 

Exercici 
teòric-
pràctic 

Francisco Javier DOMÍNGUEZ MONTOYA EXEMPT 15,00 25,00 4,50 44,50 

 

Vist el resultat final del procés de selecció, i atesa la puntuació obtinguda, en 
compliment de la base dotzena, el tribunal PROPOSA a l’Alcaldia el nomenament del 

candidat Francisco Javier DOMÍNGUEZ MONTOYA, per a la provisió en propietat 
d’una plaça d’Inspector/a-geògraf/a responsable tècnic/a GIS a l’Ajuntament de 

Castelló d’Empúries, grup A, subgrup A1, nivell 24, de l’escala d’administració especial, 
sub-escala tècnica, classe superior, en règim de funcionari de carrera. 
 

Es redacta la present acta, que és signada per tots els membres integrants del tribunal. 
 

El President 
 
 

 
 

 
Josep Roca i Cuffí 

 

VOCALS 
 

 
 
 

 
 

Ernest Pujol i Palomer  

 
 
 

 
 

Daniel Valentí i Cruset 
 
 

 
 

 
Daniel Abad Diera 

 
 

 
 

 
Joan Pijoan Coromina 

 

La secretària 
 

 
 

 
Marta Quer Clavaguera 
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