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ACTA DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER A LA 
PROVISIÓ, AMB CARÀCTER D’INTERÍ, D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE VIA 

PÚBLICA, OBRES, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT, DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL FUNCIONARI, I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 

 

El dia 8 de setembre de 2022, a les nou del matí, es reuneix el tribunal qualificador del 

procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la provisió amb caràcter interí d’una 
plaça d’inspector/a de via pública, obres, activitats i medi ambient, grup C, subgrup C1, 
escala d’Administració especial, subescala tècnica, classe auxiliar, en règim de 

funcionari/a, així com la formació d’una borsa de treball, amb els següents membres 
assistents: 
 

President: 
− Francisco Javier Domínguez Montoya, funcionari de la Corporació, Inspector-geògraf 

responsable tècnic GIS. 
 

Vocals: 

− Marta Felip i Torres, funcionària de la corporació, Secretària General. 
− Josep Roca i Cuffí, funcionari de la Corporació, Interventor accidental. 

− Mercè Vallmajó Ribas, tècnica experta, d’una altra administració. 
− Josep Soler Triadú, proposat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
 

Secretària: 
− -Marta Quer Clavaguera, funcionària adscrita al Departament de Recursos Humans, 

amb veu però sense vot. 
 

Les bases reguladores d’aquest procés selectiu, estipulaven una prova de coneixements 

de llengua catalana. Atès que els candidats estan exempts de realitzar el primer 
exercici, consistent en una prova de coneixements de llengua catalana de nivell 
de suficiència (C1) de la Junta permanent de Català, a dos quarts d’onze del matí el 

tribunal fa la crida a les persones candidates aptes presentades i es procedeix a efectuar 
el segon exercici de la fase d’oposició, una prova de coneixements, obligatòria i 

eliminatòria, que consisteix en respondre, en un temps màxim d’1 hora, un qüestionari 
tipus test, relacionat amb el contingut del temari de l’ANNEX III de les bases del procés 
selectiu. 
 

La qualificació màxima d’aquest exercici és de 10 punts i per superar-lo cal obtenir una 
puntuació mínima de 5 punts. 

 
Atès que les bases reguladores del procés no estableixen el nombre de preguntes del 

qüestionari ni cap puntuació al respecte, el tribunal decideix establir que la prova 
constarà de 20 preguntes, amb 4 respostes possibles cadascuna i valorar aquesta prova 
de la següent manera: 
 

- Cada pregunta encertada suma 0,50 punts. 

- Cada pregunta errònia no puntua. 
- Cada pregunta no contestada no puntua. 
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Valorat el segon exercici, s’obté el següent resultat: 
 

  RESULTAT 

1 CARENYS ADELL Sergi 7,50 

2 COMAS COLLGROS Ignasi 7,00 

3 COUCELO ALADID Josep Joan 7,00 

4 DELCLOS CASAS Guillem 6,50 

5 RUIZ CRUSET Salvi 6,00 

 

Finalitzada la prova anterior, a tres quarts de dotze, es passa al tercer exercici de la 

fase d’oposició, obligatori i eliminatori, que consisteix en la realització, en un temps 
màxim de 1 hora i 30 minuts, d’una prova de caràcter pràctic relacionada amb les 

funcions pròpies de la plaça objecte de la convocatòria i dins els temes relacionats a 
l’ANNEX III de les bases del procés selectiu. 
 

La qualificació màxima d’aquest exercici és de 10 punts i per superar-lo cal obtenir una 
puntuació mínima de 5 punts. 
 

El tribunal consigna els criteris de valoració pel cas pràctic i es valora aquest exercici 
de la següent manera: 
 

• Obra nova:, amb un màxim d’1 punt. 
• Runes i materials a la via pública, amb un màxim d’1 punt. 

• Local comercial, amb un màxim d’1 punt. 
• Taules i cadires situades a la via pública, amb un màxim d’1 punt. 
• Consulta si pot llençar els residus de l’activitat, amb un màxim d’1 punt. 

• Obres en un apartament de l’edifici, amb un màxim d’1 punt. 
• Dades alfanumèriques i gràfiques relacionades amb els supòsits de fet, amb un 

màxim de 4 punts. 
 

Valorat el tercer exercici, s’obté el següent resultat: 
 

  RESULTAT 

1 CARENYS ADELL Sergi 7,25 

2 COMAS COLLGROS Ignasi NO APTE 

3 COUCELO ALADID Josep Joan 5,25 

4 DELCLOS CASAS Guillem NO APTE 

5 RUIZ CRUSET Salvi NO APTE 

 

Seguidament es tanca la sessió i es convoca als candidats que han resultat aptes a 

l’exercici anterior per al dia 12 de setembre de 2022, a les deu del matí, a la Sala Gòtica 
de l’Ajuntament (Plaça Joc de la Pilota número 1), per realitzar el quart exercici de la 

fase d’oposició, consistent en un psicotècnic. 
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A les 10 del matí del dia 12 de setembre de 2022, comptant amb l’assessorament de 
personal tècnic especialitzat en proves psicotècniques de l’empresa Grup Organigrama, 

es fa la crida als aspirants aptes, per a poder efectuar el quart exercici de la fase 
d’oposició, una prova psicotècnica, obligatòria i eliminatòria, consistent en la 

realització d’una bateria de test objectius que compleixin els requisits de validesa i 
fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats, adequats al perfil requerit 
per a les funcions generals de la plaça objecte d’aquest procés. 
 

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte. 
 

El psicòleg Josep Artigas i Metje, col·legiat número 5625, fa tramesa, el 12 de setembre 
de 2022, al departament de Recursos Humans de la prova psicotècnica amb el següent 

resultat:  
 

  RESULTAT 

1 CARENYS ADELL Sergi APTE 

2 COUCELO ALADID Josep Joan NO APTE 

 

D’acord amb el punt 9.2. de les bases es fixa el termini de 5 dies hàbils, del 14 al 20 
de setembre de 2022, perquè l’aspirant que ha superat la fase d’oposició aporti la 

documentació acreditativa de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es 
detallen en la base tercera, així com dels mèrits al·legats a l’Annex II. 
 

A dos quarts de 10 del matí del dia 27 de setembre de 2022, mitjançant convocatòria 
efectuada a través de la plataforma per a reunions en videoconferència Microsoft Teams 

es reuneixen la totalitat dels membres del Tribunal de les proves selectives. 
 

Primerament, es realitza la valoració dels mèrits al·legats per l’aspirant, corresponents 

a la fase de concurs, obtenint el següent resultat: 
 

  
Experiència 

professional 

Formació complementària 

TOTAL 
  

Titulació 

acadèmica 

Coneixements 

tercera llengua 

1 CARENYS ADELL Sergi 1,12 1,50 0,50 3,12 

 

En la valoració dels mèrits aportats s’han tingut en compte els criteris marcats a les 
bases: 
 

-Mèrits perfectament acreditats. 
-Mèrits que tinguin relació amb la plaça a cobrir. 
 

Seguidament, el Tribunal no considera convenient realitzar la fase d’entrevista 
personal, optativa a criteri del tribunal i no eliminatòria, consistent en la realització 
d’una entrevista per aclarir els mèrits acreditats i valorar el coneixement de les funcions 

a desenvolupar i el coneixement del municipi i el territori, l’encaix competencial de 
l’aspirant, tècnic i transversal, al perfil del lloc i la pròpia adaptació al lloc de treball. 
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La classificació final de l’aspirant que ha superat el procés selectiu, és la que es 
relaciona a continuació: 
 

  Fase oposició Fase Concurs Total puntuació 

1 CARENYS ADELL Sergi 14,75 3,12 17,87 
 

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

Sergi CARENYS ADELL, per a la provisió, amb caràcter interí, d’una plaça d’inspector 
de via pública, obres, activitats i medi ambient a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, 

grup C, subgrup C1, nivell 18, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, 
classe auxiliar, en règim de funcionari. 
 

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

President 

 
 

 
 
 

Francisco Javier Domínguez Montoya 
 

VOCALS 
 

 
 

 
 
 

Marta Felip i Torres 

 
 

 
 
 

Josep Roca i Cuffí 
 

 
 

 
 
 

Mercè Vallmajó Ribas 

 

 
 

 
 
 

Josep Soler Triadú 
 

Secretària 

 
 

 
 
 

Marta Quer Clavaguera 
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