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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM.            /15 

 

La Garriga, 10 d’abril de 2015 

 

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies per prendre part a la convocatòria pel sistema de 

concurs oposició per a la provisió d’una plaça de caporal, grup (C2-16), amb una jornada laboral de 

37,5 hores setmanals, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, reservada a 

promoció interna.  

 

Vist que s’ha detectat un error a les bases específiques d’aquest procediment concretament en la 

fase de concurs apartat A) Experiència professional, on el sumatori de la puntuació ha de ser 7 punts 

enlloc de 4 punts en aquest apartat i per tant també fa variar la puntuació total de la fase de concurs 

que enlloc de 10 punts ha de ser de 13 punts. I un altre en l’apartat D) Per Formació Professional, en 

el que s’ha detectat que el barem aprovat exclou la valoració de cursos que tinguin una durada entre 

25h i 26h, i entre 50 i 51h. 

 

Aquesta Alcaldia-Presidència aprova la modificació de les bases específiques concretament 

l’apartat A) relatiu a l’experiència professional i fa pública la data, lloc i hora de les proves 

selectives, llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, i el nomenament dels membres del 

Tribunal Qualificador de la convocatòria, a saber: 

 

DECRETO: 

 

Primer: Modificar l’apartat A) de la fase de concurs relatiu a l’experiència laboral en els següents 

termes: 

 

“A) Experiència professional en l’àmbit de seguretat de bens i persones a l'Administració Pública: 

 

- Per haver exercit com agent de la policia local a l’Ajuntament de la Garriga, 

  per cada any complert .......................... 0,25 punts, fins a un màxim de 4. 

 

- Per haver exercit com agent de la policia local a altres ajuntaments o en altres cossos policials, 

 per cada any complert............................ 0,10 punts, fins a un màxim de 1,5. 

 

- Per tasques de responsabilitat exercides en serveis policials, 1,5 punts com a màxim. 

 

La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior a 7 punts”. 

 

En conseqüència també es modifica la puntuació total de la fase de concurs quedant de la manera 

següent: 

 

“La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 13 punts”. 

 

Segon: Modificar l’apartat D) de la fase de concurs relatiu a la Formació Professional en els 

següents termes: 



“Per cursos organitzats o homologats per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i altres 

cursos relacionats directament amb les funcions pròpies de la plaça convocada realitzats amb 

aprofitament, fins un màxim de 2,5 punts: 

  

- Sense especificar durada: 0,05 punts. 

 

- Per cursos de durada fins a 25 hores: 

  per cada un......................................... 0,15 punts.  

 

- Per cursos de més 25 h fins a 50 hores: 

  per cada un......................................... 0,25 punts. 

 

- Per cursos més de 50 h fins a 100 hores: 

  per cada un......................................... 0,40 punts 

 

- Per cursos de més de 100 hores: 

  per cada un......................................... 0,50 punts”. 

 

Tercer: Que les proves selectives se celebraran en el dia, hora i llocs següents: 

 

Primer exercici: Bateria de test psicotècnics 

 

24/04/2015 Prova psicotècnica 

Hora: 9.00h del matí 

Lloc: Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5 Mollet del 

Vallès) 

 

5/05/2015 Entrevista (forma part de la prova psicotècnica)  

Hora: hores a convenir (a partir de les 11.00h) 

Lloc: Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, km 13,5 Mollet del 

Vallès) 

 

 Segon, tercer i quart exercici: Exercici teòric, exercici pràctic i entrevista: 

 

28  de maig de 2015 

Hora: 9:00h del matí 

Lloc: Casa Consistorial, plaça de l’Església,2. 

 

Quart: Aprovar la llista provisional d’admesos i d’exclosos del concurs oposició, d’acord amb el 

següent detall: 

 

Relació d’admesos 

 

ACOSTA BERBEL, GERMAN 

ESPINOSA GARCIA, JUAN CARLOS 

 

Relació d’exclosos 
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ASPIRANTS 

 

MOTIU D’EXCLUSIÓ 

GARCIA MONTERO, JUAN MANUEL A 

HERNAN ROCA, ANTONI A 

 

A. Per incompliment del paràgraf tercer de la base tercera de les bases generals de la convocatòria: 

“Les persones aspirants han de manifestar expressament en les sol·licituds, que reuneixen totes i 

cada una de les condicions exigides en les bases generals i específiques. I també han de donar el seu 

consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en 

la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa 

vigent”. 

 

Cinquè: Determinar que el Tribunal Qualificador estarà integrat pels membres següents: 

 

President:  senyor Joaquim Rosell López, secretari de la Corporació. 

 suplent: senyor Jordi Carreras Arisa, cap de Serveis Territorials. 

 

Vocals:  senyora Sònia López Martínez, interventora de la Corporació. 

 suplent: senyor Pere Espaulella Afan de Rivera, tècnic de Serveis Econòmics. 

 

senyor Francesc Carrera Nieto, inspector-cap de la Policia de la Garriga. 

 suplent: senyor Francesc Xavier Mateo Martinez, caporal de la Policia Local. 

  

 senyor Jesús Angel Gutierrez Miranda, membre designat per l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya. 

suplent: senyora Sílvia Anton Garriga. 

 

senyor José A.Garcia Lozano, membre designat per la Subdirecció General de 

Coordinació de Policia. 

suplent: senyor Joan Gràcia Álvarez. 

 

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

 suplent: senyora Sara Jiménez Castañeda, auxiliar administrativa de Recursos Humans. 

 

Els aspirants podran recusar als membres del Tribunal, quan concorrin les circumstàncies previstes 

a l’article 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

I per a què així consti, ho mana i signa davant meu, el secretari, que dona fe, al lloc i data a dalt 

esmentats. 

 

L’alcaldessa     El secretari 

 

 

Meritxell Budó i Plà    Joaquim Rosell López 


