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ACTA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT CONCURS 
OPOSICIÓ, DE TRES PLACES D’AGENT INTERÍ DE LA POLICIA LOCAL I 
CONSTITUCIÓ DE LA CORRESPONENT BORSA DE TREBALL 

 
Reunits el dia 16 d’octubre de 2019, el tribunal qualificador del procés selectiu per a 
la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça en propietat de la 
policia local (grup C2), amb els següents membres assistents: 
 
♦ President:  

Sr. Antonio Perez Fernandez  
 

♦ Vocals: 
 • Sra. Àngels Fernandez Vicente 

• Sr. Josep Roca i Ciffí 
• Sr. Francisco Muñoz Flores 
• Sr. Jose Luis Melús i Automuro 
• Sr. Oscar Soler Bosch 
 

♦ Secretària: 
Sra. Lourdes Casadevall i Fonclara  
 
Assessor de la prova d’aptitut física : Francesc Moñino Turró  
 

També hi assisteix el senyor Josep Joan Coucelo Aladid, en representació del Comitè 
d’empresa de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb veu però sense vot. 
 
Atès que no hi ha cap dels aspirants que hagi de realitzar la prova de coneixement de 
la llengua catalana, no es realitza la fase prèvia a l’inici de la fase d’oposició. 
 
A les deu del matí el tribunal fa la crida als candidats aptes presentats, i es procedeix 
a efectuar el Primer Exercici de la fase d’oposició, Prova de Cultura general, que 
consisteix en contestar, per escrit, en un període màxim de 20 minuts, un qüestionari 
en català de 20 preguntes tipus test: 10 preguntes sobre coneixements de cultura 
general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base segona i 10 
preguntes sobre coneixements de l’actualitat política, social i cultural de Catalunya i 
del municipi de Castelló d’Empúries, que serà puntuat entre 0 a 10 punts i caldrà 
obtenir una puntuació mínima de 5 punts per superar-lo i realitzar el següent exercici. 
Les respostes correctes puntuaran 0,50 punts i les respostes incorrectes restaran 0,25 
punts. 
 
Valorat el Primer Exercici, la puntuació obtinguda pels candidats és la següent: 
 

Nom i Cognoms Puntuació  
BENITEZ GOMEZ, SAMUEL NO APTE  
CABRERA SORIANO, JOSEP LLUIS NO APTE  
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DIVOSI GARCIA, MARC NO APTE  
DOMINGUEZ BARRAGAN, FRANCISCO NO APTE  
ESPINOZA FLORES, JULIO FERNANDO APTE 5,75 
FABREGA PLANELLA, ALEIX NO APTE  
JIMENEZ BURGUEÑO, MIGUEL NO APTE  
JORGE VAN HULSEN, RICARDO APTE 5,50 
LEIVA FERNANDEZ, OSCAR NO APTE  
MARTINEZ MANZANO, ALEJANDRO NO APTE  
ORTEGA MARTIN, TOMAS NO APTE  
ORTIZ SERRA, ADRIANA NO APTE  
RIERA BORREGO, MIRIAM NO APTE  
SANCHEZ BELLO, TATIANA NO APTE  
TORRES RISQUEZ, DAVID NO APTE  
TRAN BAGUE, VICTOR NO APTE  

 
A continuació, es fa la crida als aspirants que poden realitzar el Segon exercici de la 
fase d’oposició, prova teòrica, que consisteix en contestar, per escrit, en un 
període màxim de 30 minuts, un qüestionari en català de 20 preguntes tipus test 
relacionades amb els coneixements teòrics-professionals dels temes que figuren a 
l’annex II de les bases, que serà puntuat de 0 a 10 punts i caldrà una puntuació 
mínima de 5 punts per superar-lo i realitzar el següent exercici. Les respostes 
correctes puntuaran 0,50 punts i les respostes incorrectes restaran 0,25 punts. 
 
Valorat el Segon exercici, s’obté el següent resultat: 
 

Nom i Cognoms Puntuació  
ESPINOZA FLORES, JULIO FERNANDO APTE 6,00 
JORGE VAN HULSEN, RICARDO APTE 6,00 

 
Vistos els resultats de la puntuació, i comptant amb l’assessorament del senyor 
Francesc Moñino i Turró, tècnic d’esports de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, es 
fa la crida als aspirants que poden efectuar el Tercer Exercici de la fase d’oposició, 
consistent en la Prova d’aptitud física, que es qualifica d’apte o no apte. Per obtenir 
la qualificació d’apte s’ha d’aconseguir una mitjana de 5 punts, com a mínim, en el 
conjunt de les cinc proves, de tal manera però, que si en una d’elles treuen una 
puntuació inferior a 3 punts, no farà mitjana i seran declarats no aptes. 
 
Valorat el Tercer Exercici, el resultat és el següent: 
 

Nom i Cognoms Puntuació 
ESPINOZA FLORES, JULIO FERNANDO APTE 
JORGE VAN HULSEN, RICARDO APTE 
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Es tanca la sessió d’avui, i es convoca als aspirants que han resultat aptes en l’exercici 
anterior pel dia 17 d’octubre de 2019, a les 10 del matí per realitzar el Quart 
Exercici de la fase d’oposició, consistent en la Prova psicotècnica. 
 
A les 10 del matí del dia 17 d’octubre de 2019, i 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 4t. Exercici 
de la fase d’oposició, consistent en la Prova psicotècnica. 
 
Finalitzada la prova psicotècnica, es tanca la sessió. 
 
El mateix 17 d’octubre de 2019, el psicòleg Col·legiat número 5625 senyor Josep 
Artigas i Metje, fa tramesa al departament de Secretària de la prova psicotècnica amb 
el següent resultat: 
 

Nom i Cognoms Puntuació 
ESPINOZA FLORES, JULIO FERNANDO APTE 
JORGE VAN HULSEN, RICARDO APTE 

 
Passant cinc minuts de les onze del matí del dia 18 d’octubre de 2019, es reuneix 
novament el tribunal qualificador del procés selectiu per a la provisió, mitjançant 
concurs oposició, d’una plaça d’agent en propietat de la policia local, per 
efectuar la valoració dels mèrits al·legats pels aspirants obtenint el següent 
resultat: 
 

Nom i cognoms Antiguitat Titulació Cursos Puntuació 
ESPINOZA FLORES, Julio Fernando 0,40 0,00 1,00 1,40 
JORGE VAN HULSEN, Ricardo 0,60 1,00 1,50 3,10 

 
Valorats els mèrits el tribunal qualificador dona els resultats del procés selectiu: 
 

NOM I COGNOMS 
exercici Proves 

físiques 
Prova 

psicotècnica 
mèrits TOTAL 

1r 2n 

ESPINOZA FLORES, Julio Fernando 5,50 6,00 Apte Apte 1,40 12,90 
JORGE VAN HULSEN, Ricardo 5,75 6,00 Apte Apte 3,10 14,85 

 
De conformitat amb el 5è exercici de les bases, reconeixement mèdic, només 
l’efectua l’aspirant amb major puntuació final. 
 
 NOM I COGNOMS 

 JORGE VAN HULSEN, Ricardo 
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El dia 4 de novembre de 2019 a dos quarts de cinc de la tarda, el Dr Ghassan Abou-
Assali, Col·legiat 1562, del Centre Mèdic Plaça Catalunya, fa tramesa al departament 
de Secretaria del reconeixement mèdic amb el següent resultat: 
 
 NOM I COGNOMS  

 JORGE VAN HULSEN, Ricardo Apte 
 
Per tot el que s’ha exposat, es conclou: 
 
1. PROPOSAR a l’Alcaldia la contractació del primer candidat que ha superat el 

procés selectiu: Sr. Ricardo JORGE VAN HULSEN. 
 
Es redacta la present acta, que és signada per tots els membres integrants del 
tribunal. 
 

President 
 
 
 

Antonio Perez fernandez  

Secretària 
 
 
 

Lourdes Casadevall i Fontclara  
 

VOCALS 
 

 
 
 

Angels Fernandez Vicente  

 
 
 

Josep Roca i Cuffi  
 

 
 
 

Francisco Muñoz Flores 

 
 
 

Josep Lluís Melús i Automuro 
 

 
 
 

Oscar Soler Bosch 
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