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ACTA DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER A LA 
PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE LA POLICIA LOCAL (GRUP A2) 

DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

 
 
El dia 6 de setembre de 2021, a dos quarts d’onze del matí, es reuneix el Tribunal 

Qualificador del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la provisió de d’una 
plaça d’Inspector/a de la Policia Local (grup A2), de la plantilla de personal funcionari 

de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries: 
 

Presidenta:  
− Marta Felip i Torres, Secretària General 
 

Vocals:  
− Ernest Pujol i Palomer, funcionari de carrera de la corporació 

− Daniel Valentí Cruset, funcionari de carrera de la corporació 
− Ramon Pérez Bernardo, tècnic especialista en funció policial 
− Josep Maria Riera i Pey, tècnic especialista en funció policial 

− Emili Martínez Cañaveras, tècnic designat per l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya 

− Elisenda Ruiz Iglesias, tècnica designada per la Direcció General d’Administració de 
Seguretat 

 

Secretària: 
− Marta Quer Clavaguera, funcionària de carrera adscrita al Departament de Recursos 

Humans, amb veu però sense vot 
 
Atès que totes les persones candidates estan exemptes de realitzar la primera prova, 

consistent en la Prova de català, a tres quarts de dotze del matí el tribunal, comptant 
amb l’assessorament de personal tècnic especialitzat en proves psicotècniques de 

l’empresa Grup Organigrama, es fa la crida a les persones candidates aptes, per a poder 
efectuar la segona prova de la fase d’oposició, consistent en un examen psicotècnic. 
Es qualificarà d’apte o no apte. 

 
Seguidament es tanca la sessió. 

 
El psicòleg Josep Artigas i Metge, col·legiat número 5625, fa tramesa, el 7 de setembre 
de 2021, al departament de Recursos Humans de la prova psicotècnica amb el següent 

resultat: 
 
  RESULTAT 

1 BAENA LÓPEZ Maria de la Salud APTA 

2 CASTELLANO HERNÁNDEZ Marcos APTE 
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3 DURAN GINER Alejandro APTE 

4 GHARJ EL BOUAZZATI Youssef APTE 

5 GÓMEZ FERNÁNDEZ José APTE 

6 LUPIÁÑEZ ÁLVAREZ Lluís APTE 

7 MANGER VERDURA Edgar APTE 

8 PIERNAS GALLEGO Jorge APTE 

 
Es convoca a les persones candidates que han resultat aptes a l’exercici anterior per al 

dia 8 de setembre de 2021, a les 10 del matí, per realitzar la tercera prova de la fase 
d’oposició, consistent en una prova teòrica. 
 

El 8 de setembre de 2021 a les 9:00 del matí es reuneix el Tribunal Qualificador. A les 
10:45 del matí el tribunal fa la crida a les persones candidates aptes, per a poder 

efectuar la tercera prova de la fase d’oposició, i es procedeix a efectuar la tercera 
prova, obligatòria i eliminatòria, que consisteix en respondre 40 preguntes tipus test, 
totes elles relacionades amb el temari establert en les bases de la convocatòria al seu 

Annex 3, amb 4 respostes possibles cadascuna.  
 

Les bases reguladores del procés estableixen que el temps màxim per a contestar 
aquestes preguntes serà de 90 minuts i el tribunal decideix establir una durada per 
aquesta prova d’1 hora. 

 
D’acord amb el previst a les bases que regulen aquest procés selectiu, es valora aquesta 

prova de la següent manera: 
 

• Cada pregunta encertada suma 0,50 punts. 

• Cada pregunta errònia resta 0,25 punts. 
• Les preguntes no contestades no puntuen. 

 
La qualificació màxima d’aquest exercici és de 20 punts i per superar-lo cal obtenir una 
puntuació mínima de 10 punts. 

 
Valorada la tercera prova, s’obté el següent resultat: 

 

  RESULTAT 

1 BAENA LÓPEZ Maria de la Salud 6,75 

2 CASTELLANO HERNÁNDEZ Marcos 14,00 

3 DURAN GINER Alejandro 13,00 

4 GHARJ EL BOUAZZATI Youssef 11,75 

5 GÓMEZ FERNÁNDEZ José 10,00 

6 LUPIÁÑEZ ÁLVAREZ Lluís 9,00 

7 MANGER VERDURA Edgar 9,50 

8 PIERNAS GALLEGO Jorge 6,75 
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Finalitzat l’exercici anterior, a les 12:40 del matí, es realitza la quarta prova de la 
fase d’oposició, obligatòria i eliminatòria, que consisteix en respondre, en un màxim 

de 90 minuts, 2 supòsits pràctics, d’entre 4 dels que planteja el Tribunal Qualificador, 
tots ells relacionats amb el temari establert en les bases de la convocatòria al seu Annex 

3. 
 
La qualificació màxima d’aquest exercici és de 20 punts. D’acord amb el previst a les 

bases que regulen aquest procés selectiu, en el punt 7.2.6.5., es puntuarà de 0 a 10 
punts cadascun dels 2 casos pràctics resolts, i per superar-lo, cal obtenir una puntuació 

mínima de 5 punts en cadascun dels 2 casos desenvolupats. Si s’obtenen menys de 5 
punts en el primer i/o en el segon cas pràctic, la o l’aspirant quedarà automàticament 
exclòs del procés selectiu. La puntuació resultant d’aquesta quarta prova s’aconsegueix 

aplicant la mitjana aritmètica, és a dir, la suma de les 2 puntuacions obtingudes dividida 
per 2. 

 
Es detecta que si s’aplica la puntuació detallada, consistent en obtenir la puntuació de 
la prova aplicant la mitjana aritmètica dels dos casos pràctics, el resultat és sobre 10 i 

no es pot complir amb la qualificació màxima de l’exercici que és de 20 punts. Per 
aquest motiu, el Tribunal qualificador resol resoldre la incoherència interpretant que la 

puntuació resultant d’aquesta quarta prova s’aconseguirà sumant les puntuacions dels 
dos casos pràctics, sense reconduir-ho a la mitjana, per a fer possible un resultat final 
valorat sobre 20 punts. 

 
El Tribunal així mateix consigna els criteris de valoració per a cada cas pràctic i es valora 

aquesta prova de la següent manera: 
 

• La sistemàtica en el plantejament amb un màxim de 2 punts. 

• La formulació de conclusions amb un màxim de 2 punts. 
• El coneixement i l’adequada resolució del cas plantejat amb un màxim de 4 punts. 

• Si el contingut té a veure amb el tema o temes proposats i la presentació amb 
un màxim de 2 punts. 

 

Valorada la quarta prova segons l’acordat, s’obté el següent resultat: 
 
 SUPÒSIT 1 

 Sistemàtica 
Formulació 
conclusions 

Coneixement 
i resolució 

Contingut i 
presentació 

TOTAL 

1 
CASTELLANO HERNÁNDEZ 
Marcos 

0,50 0,00 1,50 1,00 3,00 

2 
DURAN GINER           
Alejandro 

1,50 1,25 3,00 1,50 7,25 

3 
GHARJ EL BOUAZZATI 
Youssef 

1,00 1,00 3,00 1,00 6,00 

4 
GÓMEZ FERNÁNDEZ         
José 

1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 
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 SUPÒSIT 2 

 Sistemàtica 
Formulació 

conclusions 

Coneixement 

i resolució 

Contingut i 

presentació 
TOTAL 

1 
CASTELLANO 
HERNÁNDEZ Marcos 

EXCLÒS 

2 
DURAN GINER           

Alejandro 
0,50 1,00 2,00 1,50 5,00 

3 
GHARJ EL BOUAZZATI 
Youssef 

2,00 1,25 3,75 2,00 9,00 

4 
GÓMEZ FERNÁNDEZ         
José 

0,50 0,00 1,50 1,00 3,00 

 

  RESULTAT 

4ª PROVA 

1 CASTELLANO HERNÁNDEZ Marcos EXCLÒS 

2 DURAN GINER Alejandro 12,25 

3 GHARJ EL BOUAZZATI Youssef 15,00 

4 GÓMEZ FERNÁNDEZ José EXCLÒS 

 
El mateix 8 de setembre, es lliura a tots els membres del Tribunal Qualificador una còpia 
dels projectes de gestió presentats pels dos aspirants que han superat les 4 primeres 

proves de la fase d’oposició i s’acorda com es procedirà amb la cinquena prova. 
 

Seguidament es tanca la sessió i es convoca als candidats que han resultat aptes a 
l’exercici anterior per al dia 17 de setembre de 2021, a les 11 del matí, per realitzar la 

cinquena prova de la fase d’oposició, consistent en l’exposició del projecte de gestió 
relatiu a la reestructuració i organització de la Policia Local de Castelló d’Empúries on el 
Tribunal podrà demanar els aclariments o preguntes que estimi oportuns. 

 
El dia 13 de setembre de 2021 es comunica als aspirants que hauran de realitzar la 

cinquena prova de la fase d’oposició: 
 

• En quin ordre realitzaran la presentació pública del seu projecte i la duració 
d’aquesta, 40 minuts. 

• Que a continuació de la presentació els membres del tribunal podran demanar 
aclariments o fer les preguntes que estimin oportunes. 

• Que la podran fer en suport Power Point, que hauran de portar el material que 

creguin convenient en un PEN i que se’ls hi facilitarà el PC i pantalla per projectar-
lo. 

 
A les 11 del matí del dia 17 de setembre de 2021, es reuneix novament el tribunal. 
 

D’acord amb el previst a les bases que regulen aquest procés selectiu, el projecte de 
gestió es valora de conformitat amb el barem i la distribució dels elements a considerar 

especificats en l’ANNEX 2 de la següent manera: 
 

• Coneixements professionals amb un màxim de 8 punts. 
• Comunicació amb un màxim de 4 punts. 
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• Viabilitat / implantació amb un màxim de 8 punts. 
• Orientació al servei intern / extern amb un màxim de 5 punts. 

• Innovació i dinamisme amb un màxim de 5 punts. 
 

La qualificació màxima d’aquest exercici és de 30 punts i per superar-lo cal 

obtenir una puntuació mínima de 15 punts. 
 
Es crida al primer aspirant que realitzarà la presentació del projecte, el Sr. Alejandro 

DURAN GINER. A les 11:50 inicia la seva exposició i després de respondre les preguntes 
plantejades pel tribunal, finalitza la seva intervenció a les 12:40. 

 
El treball presentat consta d’un apartat de presentació, índex i treball, que conformen 

un total de 60 pàgines escrites, reunint els requisits previstos a les bases reguladores 
del procés selectiu. 
 

Les valoració individualitzada dels membres del Tribunal Qualificador amb dret a vot, 
és la que segueix: 
 

DURAN GINER Alejandro  

Projecte de gestió Fins a 30 p. MFT EPP DVC RPB JMRP EMC ERI TOTAL 

1. Coneixements 
professionals 8 punts 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 24,00 

2. Comunicació 4 punts 1,00 1,25 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 8,25 

3. Viabilitat / implantació 8 punts 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 24,00 

4. Orientació al servei 
intern / extern 5 punts 2,00 1,75 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 16,25 

5. Innovació i dinamisme 5 punts 1,00 1,00 1,00 2,00 2,50 2,00 2,00 11,50 

  11,00 10,00 10,00 14,00 12,00 13,00 14,00 84,00 

 

La valoració individualitzada del candidat, obtinguda de la mitjana de les valoracions de 
cadascun/a dels membres del Tribunal Qualificador amb dret a vot, és la que segueix: 
 

DURAN GINER Alejandro 
 

ÀMBIT DE VALORACIÓ PUNTUACIÓ MODE 

   

Projecte de gestió relatiu a la reestructuració i 

organització de la Policia Local de Castelló 

d’Empúries 

Fins a 30 punts Judici de valor 

   

1. Coneixements professionals Màxim: 8 punts 3,43 

2. Comunicació Màxim: 4 punts 1,18 

3. Viabilitat / implantació Màxim: 8 punts 3,43 

4. Orientació al servei intern / extern Màxim: 5 punts 2,32 

5. Innovació i dinamisme Màxim: 5 punts 1,64 

Total 30 punts 12,00 
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A continuació es crida al segon aspirant que realitzarà la presentació del projecte, el Sr. 
Youssef GHARJ EL BOUAZZATI. A les 12:55 inicia la seva exposició i després de 

respondre les preguntes plantejades pel tribunal, finalitza la seva intervenció a les 
13:42. 
 

El treball presentat consta d’un apartat d’índex i treball, que conformen un total de 51 
pàgines escrites, reunint els requisits previstos a les bases reguladores del procés 
selectiu. 
 

Les valoració individualitzada dels membres del Tribunal Qualificador amb dret a vot, 
és la que segueix: 
 

GHARJ EL BOUAZZATI Youssef  

Projecte de gestió Fins a 30 p. MFT EPP DVC RPB JMRP EMC ERI TOTAL 

1. Coneixements 
professionals 8 punts 5,00 7,00 6,00 6,00 6,00 7,00 6,00 43,00 

2. Comunicació 4 punts 4,00 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 27,50 

3. Viabilitat / implantació 8 punts 6,00 6,00 5,00 6,00 8,00 7,00 6,00 44,00 

4. Orientació al servei 
intern / extern 5 punts 3,00 3,25 4,00 4,00 3,00 3,00 3,50 23,75 

5. Innovació i dinamisme 5 punts 3,00 1,00 3,00 4,00 2,50 3,00 3,00 19,50 

  21,00 20,75 22,00 24,00 23,50 24,00 22,50 157,75 
 

La valoració individualitzada, obtinguda també de la mitjana de les valoracions de 
cadascun/a dels membres del Tribunal Qualificador amb dret a vot, del candidat és la 
que segueix: 
 

GHARJ EL BOUAZZATI Youssef 
 

ÀMBIT DE VALORACIÓ PUNTUACIÓ MODE 

   

Projecte de gestió relatiu a la reestructuració i 

organització de la Policia Local de Castelló 

d’Empúries 

Fins a 30 punts Judici de valor 

   

1. Coneixements professionals Màxim: 8 punts 6,14 

2. Comunicació Màxim: 4 punts 3,93 

3. Viabilitat / implantació Màxim: 8 punts 6,29 

4. Orientació al servei intern / extern Màxim: 5 punts 3,39 

5. Innovació i dinamisme Màxim: 5 punts 2,79 

Total 30 punts 22,54 

 

Acabada la cinquena prova i valorada, s’obté el següent resultat: 
 

  RESULTAT 5ª PROVA 

1 DURAN GINER Alejandro 12,00 

2 GHARJ EL BOUAZZATI Youssef 22,54 
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El resultat final de la fase d’oposició, és el següent: 

 

 
1a 

PROVA 

2a 

PROVA 

3a 

PROVA 

4a 

PROVA 

5a 

PROVA 

TOTAL 

OPOSICIÓ 

GHARJ EL BOUAZZATI  

Youssef 
EXEMPT APTE 11,75 15,00 22,54 49,29 

 
Seguidament es tanca la sessió i d’acord amb el punt 7.3. de les bases es fixa el termini 

de 5 dies hàbils per presentar la documentació relativa als mèrits per la persona aspirant 
que ha superat la fase d’oposició. 
 

Finalitzada la fase d’oposició es passa a la fase de concurs, i es procedeix a valorar els 
mèrits al·legats i presentats per l’aspirant que ha superat la fase d’oposició, amb el 

següent resultat: 
 

 Antiguitat 

Titulacions 

acadèmiques 

i docència 

Cursos de 

formació i 

perfeccionament 

TOTAL 

GHARJ EL BOUAZZATI Youssef 0,40 1,50 5,20 7,10 

 
La classificació final de l’aspirant que ha superat el procés selectiu, és la següent: 
 

 FASE OPOSICIÓ 

FASE 
CONCURS 

TOTAL 
 

1a 

Prova 
2a Prova 

3a 

Prova 

4a 

Prova 

5a 

Prova 

 Català Psicotècnic Teòrica 
Teòrica-
pràctica 

Projecte 
gestió 

GHARJ                             

EL BOUAZZATI 

Youssef 

EXEMPT APTE 11,75 15,00 22,54 7,10 56,39 

 

De conformitat amb la base novena, prova mèdica, només la realitzarà la primera 
persona del llistat amb major nombre de puntuació, segons els resultats finals atorgats. 
 

El dia 28 de setembre de 2021, el Dr. Fonsdeviela, Col·legiat 1993, amb consultori 
mèdic a Empuriabrava, fa tramesa al Departament de Recursos Humans del 

reconeixement mèdic amb el següent resultat: 
 

 RESULTAT 

GHARJ EL BOUAZZATI Youssef APTE 

 

Vista la classificació final del procés de selecció, i atesa la puntuació obtinguda, en 
compliment de les bases desena i onzena, el tribunal PROPOSA a l’Alcaldia el 
nomenament com a funcionari en pràctiques del Sr. Youssef GHARJ EL BOUAZZATI, per 

a la provisió d’una plaça d’Inspector de la Policia Local, grup A, subgrup A2, nivell 26, 
de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe Policia Local. 
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Es redacta la present acta, que és signada per tots els membres integrants del tribunal. 

 
 

La Presidenta 
 
 

 
 

Marta Felip i Torres 
 

 

VOCALS 
 

 
 
 

 
 

 
Ernest Pujol i Palomer  

 
 
 

 
 

 
Daniel Valentí i Cruset 

 

 
 

 
 
 

 
 

Ramon Pérez Bernardo 

 
 

 
 
 

 
 

Josep Maria Riera i Pey 
 
 

 
 

 
 
 

Emili Martínez Cañaveras Elisenda Ruiz Iglesia 
 

La secretària 
 

 
 
 

Marta Quer Clavaguera 
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