Departament de Secretaria
LCF/mrm

Marta Felip i Torres, Secretària general de l’Ajuntament de la comtal vila de Castelló
d’Empúries,
CERTIFICO
Que entre les diverses resolucions de l’Alcaldia arxivades a la Secretaria del meu
càrrec, hi figura la número 778/2021 del dia 08/11/2021, que copiada literalment
diu:

SALVI GUELL I BOHIGAS
Marta FELIP i TORRES
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09/11/2021 Alcalde

“Vista l’acta de data 3 de març de 2021 emesa pel tribunal qualificador del procés
selectiu per a la provisió en propietat de dues places d’agent de la policia local,
mitjançant concurs-oposició lliure i la creació d’una borsa de treball, per la qual es
recullen els resultats de les diferents proves dutes a terme en el procés selectiu i es
finalitza proposant a l’Alcaldia el nomenament de dos dels aspirants com a
funcionaris en pràctiques i es proposa també la constitució d’una borsa de treball
amb el candidat que ha superat el procés selectiu i que ha obtingut menor
puntuació.
Vist el recurs de reposició presentat per l’aspirant Sr. Aleix Fàbrega Planella,
registrat d’entrades número 2021-4968, de data 27/04/2021, al·legant error en la
correcció del segon exercici de la fase d’oposició i sol·licitant la revisió del mateix i
vista la instància presentada per la Sra. Sandra Caramés Gabaldà, registrada
d’entrades número 2021-5079, de data 29 d’abril de 2021, sol·licitant la revisió de
diverses preguntes de l’examen específic i que s’efectuï la seva correcció.
Reunit el dia 5 de novembre de 2021 el tribunal qualificador del procés selectiu per
a la provisió en propietat de dues places d’agent de la policia local, s’efectua
anàlisis dels recursos presentats pels aspirants en relació a diverses preguntes del
segon exercici de la fase l’oposició. Es detecta per part del tribunal error en la
correcció de diverses preguntes
En el moment de correcció de la prova, el tribunal va donar per vàlides les
respostes següents:
A
A
A
A
A

la
la
la
la
la

pregunta
pregunta
pregunta
pregunta
pregunta

13, resposta D
16, resposta D
18, resposta D
19, resposta D
2 de reserva, resposta D

Comprovat per part del tribunal quines son les respostes correctes, es considera
que existeix un error en la correcció del segon exercici de la fase d’oposició, essent
les respostes correctes:
A la pregunta 13, resposta correcta D
A la pregunta 16, resposta correcte B
A la pregunta 18, resposta correcta A

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

a34579fb1adc44da90706d8491c66a66001

Url de validació

http://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Data document: 09/11/2021

Departament de Secretaria
LCF/mrm

A la pregunta 19, resposta correcta B
A la pregunta 2 de reserva, resposta correcta C
Per aquest motiu, es considera necessari estimar parcialment el recurs presentat
per l’aspirant Sra. Sandra Caramés (es manté com a vàlida la resposta D de la
pregunta 13 i es corregeix la resposta de les preguntes 18, 19 i 2 de reserva) i
estimar en la seva totalitat el recurs presentat per l’aspirant Aleix Fàbrega
(correcció de les respostes de les preguntes 16, 18 i 19).
Seguidament es tribunal puntua novament el segon exercici de la fase d’oposició
atenent a les correccions que cal aplicar a la plantilla de correcció en relació a tots
els aspirants que es van presentar al procés selectiu.
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BADUA CASELLAS Joan
BOULAOID BELLOUKI
Mohamed
CARAMÉS GABALDÀ Sandra
CUERVA SURINA Marc
DE SANTA CRUZ GIL Susana
ESPINOZA FLORES Julio
Fernando
FABREGA PLANELLA Aleix
FALCO MARTINEZ Josep
GARCIA SABA Raul
GHARJ EL BOUAZZATI
Youssef
LEKHAL OUITINY Farouk
LÓPEZ CAZORLA José
Antonio
LUNA SANTIAGO Marc
MORENILLA DOMINGO Nil
MORENO RUIZ Roberto
ORTEGA MARTIN Tomas
PRADO REQUENA Javier
RIERA BORREGO Miriam
SANCHEZ BELLO Tatiana
TORRES VALVERDE
Jonathan
TRAN BAGUE Victor
VERGARA QUESADA Alain

RESULTAT ACTUAL
5,75
5
NO APTA
6,75
6,50
5
9
6
5
7
NO APTE
NO APTE
5
NO APTE
5,5
6,25
NO APTE
6,75
7,5
NO APTE
NO APTE
NO APTE

Una vegada efectuada la revisió de les puntuacions del segon exercici de la fase
d’oposició pels errors detectats en la seva correcció i, als efectes de garantir els
drets de tots els aspirants, cal continuar la tramitació de l’expedient, fent crida als
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aspirants que han superat el segon exercici de la fase d’oposició i que es van
declarar NO APTES.
Els aspirants que en el seu moment van ser declarats aptes en el segon exercici de
la fase d’oposició i van realitzar la prova d’aptitud física, mantenen el resultat que
van obtenir en el seu moment.
Hauran de realitzar el tercer exercici de la fase d’oposició, consistent en la prova
d’aptitud física, que consta de cinc proves, els aspirants que seguidament es
detallaran. Aquesta prova es qualificarà en 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.
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Els aspirants que cal convocar a la realització del tercer exercici de la fase
d’oposició consistent en la prova d’aptitud física són els que seguidament es
detallen:
BADUA CASELLAS Joan
BOULAOID BELLOUKI Mohamed
ESPINOZA FLORES Julio
Fernando
FALCO MARTINEZ Josep
GARCIA SABA Raul
LUNA SANTIAGO Marc
MORENO RUIZ Roberto
ORTEGA MARTIN Tomas
Aquells aspirants que superin com a APTES la prova d’aptitud física, hauran de
realitzar la prova psicotècnica.
Així mateix, cal suspendre el nomenament dels aspirants proposats fins a la
finalització del procés selectiu atesa l’existència d’errors en la correcció de les
proves per part del tribunal, fins a la finalització del procés selectiu.
Per tot el que s’ha exposat, RESOLC:
PRIMER.- ESTIMAR TOTALMENT el recurs de reposició interporsat pel Sr. Aleix
Fàbrega Planella per existir un error en la correcció de les preguntes del segon
exercici de la fase d’oposició
SEGON.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades per la Sra.
Sandra Caramés Gabaldà.
TERCER.- CONVOCAR als aspirants que han de realitzar del tercer exercici de la
fase d’oposició consistent en la prova d’aptitud física el dia 17 de novembre a les 9
del matí al pavelló municipal de Castelló d’Empúries.
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QUART.- ASSENYALAR que aquells aspirants que superin el tercer exercici de la
fase d’oposició, realitzaran la prova psicotècnica el mateix dia 17 de novembre a les
12 del migdia.
CINQUÈ.- CONVOCAR els membre del tribunal del dia 17 de novembre a les
8.45h del matí.
SISÈ.- NOTIFICAR el present acord als aspirants que han de realitzar les proves
d’aptitud física, al Sr. Aleix Fàbrega Planella i a la Sra. Sandra Caramés Gabaldà, i
publicar la present resolució”.
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I perquè així consti, signo digitalment el present certificat, a Castelló d’Empúries,
amb el vistiplau de l’alcalde.
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