Exp. 1017/2020
Concurs oposició 2 places agent policia local

Resolució del tribunal qualificador del concurs oposició per seleccionar
dos places d’agent de la policia local.
Antecedents:
El dia 30 de març de 2021, es va realitzar el primer exercici de la fase oposició
per tal de seleccionar dos agents de carrera de policia local, convocades per
aquest Ajuntament, al qual us vàreu presentar.
La primera part de l’exercici era la prova escrita de coneixements teòrics,
puntuada amb un màxim de 10 punts. Consistia en respondre per escrit, en un
temps màxim duna hora, un qüestionari en català de 50 preguntes tipus test,
proposat pel tribunal i relacionat amb els temes que figuraven a l’annex 2 de la
present convocatòria, així com preguntes de cultura general. Cada resposta
correcta puntuava 0’20 punts i cada resposta errònia restava 0’05 punts,
necessitant una puntuació mínima de 5 punts per superar-lo.
Dos dels aspirants que es van presentant a la realització de la primera part de
l’exercici teòric i que van resultat eliminats han presentant escrit d’al·legacions
al qüestionari tipus test.
En data 18 de maig de 2021, el Tribunal Qualificador es reuneix per tal de
resoldre les al·legacions presentades, i per unanimitat dels membres
assistents, ha decidit el següent:
Extracte Acta reunió Tribunal Qualificador de 18 de maig de 2021:
“/.../
Un cop revisades totes les al·legacions s’han detectat errors en les preguntes: 9, 10,
19, 41 i 47. I d’aquestes preguntes s’ha anul·lat la pregunta número 9.
Seguidament el tribunal qualificador decideix que s’han de revisar totes les
puntuacions dels exàmens tenint en compte aquests canvis.
Però per fer-ho es decideix el següent: Inicialment a l’examen hi havia 50 preguntes la
valoració de les quals, era la següent: 0,20 punts per cada resposta correcta; -0,05
punts per cada resposta incorrecta; i les preguntes no contestades no puntuaven.
Necessitant obtenir un mínim de 5 punts per superar la prova. Deguts als canvis que hi
ha hagut a causa de errors en les preguntes s’haurà de valorar les respostes sobre 49
preguntes, atès que s’ha anul·lat la pregunta 9. Per tant, un cop fet els càlculs
oportuns les puntuacions queden establertes de la següent manera: 0,20408163 punts
per cada resposta correcta; -0,05102041 punts per cada resposta incorrecta; i les
preguntes no contestades no puntuaven, necessitant obtenir un mínim de 5 punts a la
prova per superar-la i no quedar eliminat de la convocatòria.
Atès que la variació és mínima el tribunal considera que s’han d’utilitzar vuit decimals,
per poder ser més exactes alhora de puntuar les proves.

Un cop obtingut el resultat final de l’examen la nota s’arrodonirà amb dos decimals, tal
i com s’havia fet amb l’anterior puntuació, seguint aquest criteri, a partir de puntuacions
on la mil·lèsima sigui superior a 5 s’incrementarà en una centèsima la puntuació en el
moment de arrodonir-la als dos decimals.
A continuació és revisen tots els examen realitzats pels aspirants tenint en compte les
al·legacions acceptades i la pregunta eliminada i es puntuaran de nou amb el nou
barem establert.
Un cop revisades les puntuacions de tots els aspirants que van realitzat la prova
escrita de coneixements teòrics: les noves puntuacions obtingudes pels aspirants són
les següents:
Aspirants
Aguilar Garrido, Andrés
Amice Corella, Javier
Badua Casellas, Joan
Ballesteros Millet, David
Benítez Floreta, Raúl
Bernardo Motera, Julio
Boulaoid Bellouki, Mohamed
Cantero Fornieles, Noemi
Carames Gabalda, Sandra
Carmen Polis, Isaac
Cuerva Surina, Marc
Dahbi Lurawi, Hamza
Divosi Garcia, Marc
El Ghacham Benslaiman, Mourad
Espinoza Flores, Julio Fernando
Fábrega Planella, Aleix
Falcó Martínez, Josep
Franco Balmon, Ferran
Gonzalez Lozano, Iago
Hernando Sastre, Pablo
Jorge Expósito, Iván
Lekhal Ouitiny, Farouk
López Cazorla, Jose Antonio
López Solís, Josep Manel
Luque i Fernandez, Sergio
Martínez López, David
Mesas Mascort, Sergi
Monterrubio i Aguilar, Antonio
Moreno Acosta, Inmaculada
Moreno Ruiz, Roberto
Pérez Pujadas, Anna

Puntuació
4,59 punts
5,97 punts
4,03 punts
4,18 punts
3,06 punts
5,15 punts
4,49 punts
2,45 punts
3,21 punts
4,44 punts
4,34 punts
3,32 punts
5,82 punts
3,32 punts
4,80 punts
4,08 punts
5,41 punts
3,67 punts
5,00 punts
3,57 punts
5,15 punts
4,74 punts
3,37 punts
5,20 punts
3,21 punts
5,10 punts
3,87 punts
3,37 punts
2,76 punts
3,27 punts
3,72 punts

Rabuñal Canales, Xavier
Riera Borrego, Miriam
Sibecas Mosqueda, Eric
Torres Risquez, David
Tran Bagué, Victor
Valeros Roldan, David
Vergara Quesada, Alain
Vergeles Martínez, Raúl

6,63 punts
3,47 punts
3,11 punts
3,93 punts
4,44 punts
5,97 punts
4,74 punts
2,55 punts

Els aspirants que un cop valorades les noves puntuacions havien quedat eliminat i que
ara han superat la prova i que per tan continuaran amb la següent prova de la present
convocatòria: prova escrita de coneixements pràctics són:
Aspirants
Bernardo Motera, Julio
Divosi Garcia, Marc
Gonzalez Lozano, Iago
Jorge Expósito, Iván
López Solís, Josep Manel
Martínez López, David

Puntuació
5,15 punts
5,82 punts
5,00 punts
5,15 punts
5,20 punts
5,10 punts

Els aspirants que superin la prova de coneixements pràctics, passaran a realitzar el
segon exercici; la prova d’aptitud física i així successivament aniran realitzant les
proves de la convocatòria, d’acord amb el que estableixen les bases.
El tribunal decideix per unanimitat que els dos aspirants que van superar el concurs
oposició, fins a la fase de formació a l’ISPC amb major puntuació i que actualment i
amb efectes del 10 de maig de 2021 l’Ajuntament de Llançà, van ser nomenats
funcionaris en pràctiques, no hauran de realitzar de nou les proves de què consta la
convocatòria:
•
•

David Valeros Roldan
Javier Amice Corella

El tribunal decideix per unanimitat que els dos aspirants que van superar el concurs
oposició, fins a la fase de formació, però que per puntuació no van obtenir plaça però
que han passat a formar part de la borsa d’agents interins de l’Ajuntament de Llançà,
no hauran de realitzar de nou les proves.
•
•
/.../”

Josep Falcó Martínez
Xavier Rabuñal Canales

Fonaments de Dret:
-

Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

-

Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, en
concordança amb el
Reial decret llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Bases del concurs-oposició.

Per tot això,
HE RESOLT:
Primer.- Continuació del procés de selecció
Atès el resultat de les noves qualificacions del concurs oposició abans
esmentat, el Tribunal qualificador, CONVOCA els aspirants que han superat la
primera part de l’exercici: prova de coneixements teòrics i que es relacionen a
continuació, per tal que continuïn amb la realització del següent exercici de que
consta la convocatòria: prova de coneixements pràctics.
Els aspirants convocats son els següents:
•
•
•
•
•
•

Bernardo Motera, Julio
Divosi Garcia, Marc
Gonzalez Lozano, Iago
Jorge Expósito, Iván
López Solís, Josep Manel
Martínez López, David

Aquests, queden convocats pel proper:
Dijous 10 de juny a les 9.00 hores del matí a la Casa de Cultura de Llançà,
Plaça Major, 3.

Segon.- D’aquests, els aspirants que superin amb una puntuació mínima de 5
punts la prova pràctica passaran a realitzar la prova d’aptitud física el mateix
dijous 10 de juny de 2021 a les 12.00 hores del matí al camp de futbol
municipal de Llançà, c/ 8 de Març s/n.
Abans de la realització d’aquesta prova, els aspirants han de lliurar al Tribunal un
certificat mèdic oficial actualitzat expedit com a màxim en els 3 mesos anteriors al dia
de la realització, en el qual es faci constar que: “es reuneixen les condicions físiques
necessàries per a realitzar les proves físiques previstes especificades en l’annex I de
les bases que regeixen aquest procés de selecció per a la cobertura de dues places
d’agent de la policia local de l’Ajuntament de Llançà”; també hi ha de constar l’alçada.
La no presentació d’aquest certificat, comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del
procés selectiu.

Tercer.- Els aspirants que hagin realitzat i superat la prova d’aptitud física,
queden convocats per a la realització del tercer exercici de la convocatòria: la
prova psicotècnica, el:
Divendres 11 de juny de 2021 a les 9.00 hores del matí, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Llançà, Av. Europa 37.
Quart.- Notifiqui’s la present resolució als interessats pel seu coneixement i
efectes oportuns, i publiqui’s al e-TAULER i pàgina web municipal.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix la interposició del recurs de
reposició, davant de l’òrgan que l’ha dictat, alternativament i de forma potestativa a la interposició del
recurs contenciós administratiu, en el termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.
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