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Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

 
 
 

Es fa públic els resultats de la prova de coneixements corresponent a la Fase 2 (Oposició) del 

procés selectiu per la creació de borsa de treball de TAG d’urbanisme que va tenir lloc 

divendres 06/03/2020. 

 

Identificació del procés selectiu: 

   

Concurs oposició lliure per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats 

temporals de personal de la categoria de tècnic/a superior d’administració general (grup 

A1), tècnic/a superior en dret, especialitat d’Urbanisme, Obres i Medi Ambient, en 

règim de funcionari interí, que es produeixin durant un període de dos anys. 

 

Bases aprovades per acord de la Junta de Govern Local del 17/12/2019 

(JGL20190000051)i publicades als BOP núm. 246 de 27/12/2019. 

 

Prova de coneixements professionals:  

Consistent en 4 preguntes de caràcter teòric i 3 exercicis de caràcter pràctic, relacionats amb 

l’experiència en les funcions descrites en l’Annex 1 i en el temari de l’Annex 2 de les bases. 

 

NOTA:  segons les bases, “aquesta prova té caràcter eliminatori, puntuarà sobre un màxim 

de 20 punts i per superar-la caldrà obtenir un mínim de 10 punts. Els aspirants que no 

obtinguin una puntuació mínima de 10 punts quedaran desqualificats del procés selectiu i no 

podran realitzar les proves següents”. 

 

La relació dels/les aspirants que han realitzats la prova i qualificació obtinguda és la següent: 
 

 

Identificació dels 

i les aspirants 

Preguntes 

teòriques 

Casos 

pràctics TOTAL 

(quatre darreres xifres del DNI)    

DNI: ****2961-A 7,50 9,00 16,50 

DNI: ****5740-C 1,00 5,25 6,25 

DNI: ****64789-W 1,50 0,50 2,00 

DNI: ****7928-L 0,50 0 0,50 

DNI: ****9868-X 3,00 10,75 13,75 

 

 

Realització de la prova següent (Entrevista):  

 

Queden convocats per a la realització de l’entrevista els/les 2 aspirants que han obtingut una 

puntuació total superior a 10 punts.  

 

Dia: L’entrevista es durà a terme el dia 10/03/2020 (dimarts) 
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Lloc: L’entrevista es durà a terme a l’àrea d’Urbanisme i obres situada a la 2ª planta de 

l’edifici de l’Ajuntament (Plaça del Mercat 1 d’octubre de 2017 núm. 6-9). 

 

L’ordre de realització de l’entrevista i l’horari assignat a cada aspirant serà la següent: 

 

Horari:  Aspirant  amb DNI: ****2961-A:  a les 10:00 h. 

Aspirant  amb DNI: ****9868-X: a les 10:20 h. 

 

Sant Feliu de Guíxols, 9 de març de 2020. 

 

El Secretari del tribunal qualificador 
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