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ACTA DEL TRIBUNAL 

 

A la Garriga, els dies vint-i-ú i vint-i-vuit de juny, quatre de juliol, quatre de setembre i tretze de 

setembre, havent estat convocats prèviament els seus membres titulars i suplents, s’ha reunit i 

constituït el tribunal qualificador del procediment de selecció per a la selecció de 2 places 

d’agent de policia local (Grup C2), enquadrades a l’escala d’administració especial, sots escala 

de serveis especials, classe policia local, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, amb 

una jornada laboral de 37,5 hores setmanals, dotades amb les retribucions que corresponguin d' 

acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent de l’Ajuntament de la Garriga. I per 

les possibles vacants que es puguin produir abans de l’inici de les proves selectives. 

 

La respectiva convocatòria es troba publicada al BOPB de 3 d’abril de 2018, al DOGC número 

7595 de 10 d’abril de 2018, al BOE de 27 d’abril de 2018 i exposada a l’e-Tauler. 

 

Els membres assistents que integren el tribunal qualificador, són els següents: 

 

President:  Senyor Joaquim Rosell López, secretari (ef) de la Corporació. 

 

Vocals: Senyor Francesc Carrera Nieto, inspector de la policia local de la Garriga 

  

 Senyor David Otal de Sanromà, membre designat per l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya en qualitat de vocal titular. 

  

Secretària: Senyora Teresa Salvador Orra, tècnica de Recursos Humans. 

 

En primer lloc, el President dóna possessió dels càrrecs respectius a les persones que formen el 

Tribunal qualificador, les quals accepten complir correcta i fidelment la missió encomanada i 

atès que cap d’elles manifesta que està compresa en les causes d’abstenció establert a l’article 

23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, i sense perjudici de les 

possibles recusacions que poden presentar les persones aspirants o terceres que tinguin interès 

legítim, es considera que poden continuar les actuacions previstes. 

 

El Tribunal qualificador actuarà, des d’aquest moment, amb la majoria de les persones que el 

constitueixen. 

 

A continuació, un cop obert l’acte pel senyor President, les persones reunides examinen 

detingudament els tràmits que s’han seguit en l’expedient així com, molt especialment, les bases 

de la convocatòria, tot el qual s’ajusta, en totes les seves parts, a les disposicions que regulen el 

procés selectiu i, per tant, es troben en situació d’examinar i qualificar a les persones aspirants. 

 

Abans de l’inici de les proves s’ha produït una altra vacant d’agent de la Policia Local, fent que 

les places a cobrir per accés lliure siguin tres. 

 

El Tribunal qualificador comprova la identitat de les persones aspirants que han estat admeses i 

que es presenten a la convocatòria per a la realització de les proves, que són les següents: 

  

NIF 

...40324R 

...50106J 

...51172K 

...28884P 
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...92900Y 

...11293V 

...46587V 

...89572A 

...23813C 

...32608Y 

...43620R 

...58578D 

...64388T 

...43905J 

...33837B 

...43532M 

...46922Z 

...38075H 

...42596P 

...16718S 

...74887R 

...93229B 

...58220S 

...22396Q 

...78936E 

...90216D 

...05214F 

...73142Q 

...82093Q 

...88639F 

...03137X 

...19689K 

...46190A 

...18242L 

...19418E 

...71130F 

...51133J 

...33509V 

...69312D 

...79440V 

...81225P 

...27706Y 

...03241B 

...13761P 

 

Les persones aspirants següents, queden excloses del procés de selecció, per no haver assistit a 

la realització de les proves: 
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NIF 

...25553N 

...54008Q 

...63636F 

...70216P 

...53543C 

...82515B 

...34494K 

...37401L 

...02464V 

...84170T 

...03354C 

...94836P 

...53660X 

...36515B 

...29530J 

...19339D 

 

El dia 20 de juny de 2018 s’ha dut a terme la prova de coneixements de la llengua catalana 

corresponent al nivell B2, realitzada per la professora del Consorci per a la Normalització 

Lingüística, Susanna Corcho, per aquelles persones aspirants que no han acreditat el nivell de 

coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat de nivell B2. Resultant No apte el 

candidat presentat.  

Aspirant …75732M 

 

Fase d’Oposició 

1a prova. Cultural i de coneixements específics 

 

El dia 21 de juny de 2018 a les 10h del matí es procedeix a la realització de la primera del 

procés selectiu. 

 

El Tribunal procedeix a informar a les persones aspirants dels criteris de valoració de cadascuna 

de les proves d’acord amb la base sisena de les bases específiques: aquestes proves són 

eliminatòries i es valoraran de 0 a 10 punts cadascuna. Les respostes encertades puntuaran 0,2 

punts, les respostes errònies descomptaran 0,05 punts, i les preguntes no contestades no 

descomptaran ni sumaran. Per poder continuar amb el procés de selecció caldrà obtenir una 

puntuació mínima de 5 punts en cadascuna de les proves. 

 

El Tribunal lliura els dos qüestionaris a les persones candidates que opten a les places, i se’ls 

concedeix el termini de dues hores, per tal que es distribueixin el temps segons millor els 

convingui, però tenint en compte que qui no superi la primera prova ja no se li corregirà la 

segona. 

 

Un cop finalitza, el Tribunal procedeix a la valoració de les dues proves, essent el resultat el 

següent: 

NIF Resultat prova a) Resultat prova b) 

...40324R 7,2 5,4 
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...50106J 5,1 5,15 

...51172K 4,4  - 

...28884P 6,5 5,15 

...92900Y 5,5 4,75 

...11293V 4,65  - 

...46587V 6,3 6,1 

...89572A 6,55 4,8 

...23813C 7,55 5,45 

...32608Y 5,4 6,55 

...43620R 6,6 7,5 

...58578D 6,25 4,45 

...64388T 2,75 -  

...43905J 5,15 3,9 

...33837B 6 4,7 

...43532M 5,3 3,5 

...46922Z 5,6 3,6 

...38075H 4,1  - 

...42596P 5,25 5,35 

...16718S 4,4  - 

...74887R 5 4 

...93229B 5,05 5,1 

...58220S 7,2 6,65 

...22396Q 5,6 4,25 

...78936E 3,15  - 

...90216D 5,45 3,9 

...05214F 7,1 5,6 

...73142Q 6 5,4 

...82093Q 6,3 3,95 

...88639F 6,6 4,3 

...03137X 4,1 -  

...19689K 7,05 5,75 

...46190A 5,55 3,85 

...18242L 4,6 -  

...19418E 6,95 6,4 

...71130F 3,95 -  

...51133J 6,6 3,5 

...33509V 7,25 6,05 

...69312D 4,15  - 

...79440V 7,1 5,2 

...81225P 6,3 5 

...27706Y 6,3 4,3 

...03241B 5,55 6,1 

...13761P 3,8  - 
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Resten eliminades del procés de selecció les persones que no han obtingut una puntuació 

mínima de 5 punts en cadascuna de les proves. 

 

2a. prova. Proves físiques 

D’acord amb la base 6.1.1.B.de les bases específiques es realitza les subproves que 

s'especifiquen a l'annex 1 d'aquestes bases. És una prova obligatòria i eliminatòria. Es qualifica  

com a apte/a o no apte/a. Cada subprova es puntuarà de 0 a 10 punts. Per obtenir la qualificació 

d’apte/a caldrà assolir cinc o més punts de mitjana de les puntuacions de totes les subproves. 

Una subprova puntuada en zero punts comporta l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu. 

 

La prova s’ha dut a terme durant el matí del dia 28/06/2018 al pavelló de Can Violí. Aquests 

han estat els resultats: 

 

NIF Resultat 

...40324R APTE 

...93229B APTE 

...73142Q APTA 

...42596P NO PRESENTAT 

...43620R APTE 

...81225P NO PRESENTAT 

...58220S APTE 

...23813C APTE 

...05214F APTA 

...50106J APTE 

...79440V NO APTE 

...32608Y APTA 

...03241B APTE 

...19689K APTE 

...46587V APTE 

...33509V APTA 

...19418E APTE 

...28884P NO PRESENTAT 

 

Resten excloses del procés de selecció les persones que han resultat no aptes i les persones que 

no s’han presentat a la prova. 

 

3a. prova. Prova psicotècnica 

D’acord amb la base 6.1.1.C. es realitza la prova psicotècnica que consisteix en una bateria de 

tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, 

estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en 

els resultats obtinguts. Aquesta prova és eliminatòria i es qualifica com a APTE/A o NO 

APTE/A, essent excloses del procés selectiu les persones que no la superin.  
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La prova s’ha dut a terme el dia 12/07/2018 de 15h a 17h a la Sala de Plens de l’Ajuntament de 

la Garriga i les entrevistes de la prova psicotècnica els dies 16/07/2018 i 18/07/2018 al matí. 

Aquests han estat els resultats: 
NIF VALORACIÓ 

...40324R APTE 

...93229B APTE 

...73142Q NO APTE 

...43620R APTE 

...58220S APTE 

...23813C APTE 

...05214F APTE 

...50106J NO APTE 

...32608Y NO APTE 

...03241B APTE 

...19689K APTE 

...46587V NO APTE 

...33509V APTE 

...19418E APTE 

 

Resten excloses del procés selectiu les persones que han resultat no aptes. 

4a. prova. Proves mèdiques 

 

D’acord amb la base 6.1.1.D després de la tercera prova, es cita a les primeres en nombre igual 

al de places a cobrir, en aquest cas tres, per tal que facin el reconeixement mèdic.  Aquesta 

prova és obligatòria i eliminatòria i consisteix en un reconeixement mèdic que inclou les proves 

que figuren a l'annex 3 amb l'objectiu de comprovar que l'aspirant no presenta cap causa mèdica 

que l'invalidi per a l'exercici de la professió i es qualifica com a apte/a o no apte/a. 

 

Aquests reconeixements mèdics s’han dut a terme el dia 13/09/2018 en el centre mèdic Dr. 

Valls de la Garriga. 

 

Aquests han estat els resultats: 

ASPIRANTS RESULTAT  

...40324R APTE 

...43620R APTE 

...58220S APTE 

 

Fase de concurs 

D’acord amb la base 6.1.2 Fase de concurs de les bases específiques, el dia 4/09/2018 es duen a 

terme les entrevistes i valoració de mèrits. D’acord amb els mèrits acreditats per cada aspirant 

el tribunal ha procedit a la següent valoració: 

 

La puntuació màxima és de 15,5 punts, tal i com estableix aquesta base. 

 

 ASPIRANTS TOTAL PUNTUACIÓ  
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...40324R 10,5 

...93229B 6,1 

...43620R 11,6 

...58220S 6,35 

...23813C 2,3 

...05214F 6,6 

...03241B 4,5 

...19689K 2,95 

...33509V 5,4 

...19418E 6,5 

 

Resum de puntuacions 

 

TOTAL PUNTUACIÓ 

MÈRITS 

PUNTUACIÓ 

PROVES 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

ASPIRANTS 

La puntuació total de la fase 

de concurs no pot ser, en 

cap cas, superior als 15,5 

punts     

...40324R 10,5 12,6 23,1 

...93229B 6,1 10,15 16,25 

...43620R 11,6 14,1 25,7 

...58220S 6,35 13,85 20,2 

...23813C 2,3 13 15,3 

...05214F 6,6 12,7 19,3 

...03241B 4,5 11,65 16,15 

...19689K 2,95 12,8 15,75 

...33509V 5,4 13,3 18,7 

...19418E 6,5 13,35 19,85 

 

Per tot això el tribunal dóna per acabat el procés de selecció i proposa per a cobrir les tres places 

d’agent de policia local (Grup C2), enquadrades a l’escala d’administració especial, sots escala 

de serveis especials, classe policia local, mitjançant nomenament de funcionari en pràctiques i 

dedicació de 37,5 hores setmanals, distribuïdes segons necessitats del servei,  als següents 

candidats: 

 

- ...43620R 
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- ...40324R 

- ...58220S 

 

I s’estén la present, la qual signen en prova de conformitat els membres del Tribunal, de la qual 

cosa certifico i en dono fe com a secretària del Tribunal. 

 

La Garriga, 13 de setembre de 2018 

 

 


