ACTA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT DE DUES PLACES
D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, I
CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Essent el dia 17 de novembre de 2021, es reuneix el tribunal qualificador del procés selectiu
per a la provisió en propietat de dues places d’agent de la Policia Local, grup C, subgrup C2,
nivell 14, escala d’administració especial, sub-escala serveis especials, en règim de funcionari
de carrera, i creació d’una borsa de treball, amb els següents membres assistents:
Presidenta: Lourdes Casadevall i Fontclara, presidenta del tribunal de selecció
Vocals:
• Daniel Valentí i Cruset, funcionari designat per la Corporació
• Àngels Fernández i Vicente, funcionària designada per la Corporació, actuant també com a
secretària de la mesa
• Antonio Pérez Fernández, cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
• Francisco Muñoz Flores, tècnic expert en la matèria designat per la corporació
• Ramon Pérez Bernardo, representant de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
EXCUSA ASSISTÈNCIA:
• Alejandro Durán Giner, representant de la Direcció General d’Administració de Seguretat
Havent-se convocat als aspirants que van superat el segon exercici de la fase d’oposició i que
es van declarar NO APTES per tal de realitzar el tercer exercici de la fase d’oposició, consistent
en la prova d’aptitud física, que consta de cinc proves. 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.
Els aspirants cridats a realitzar la prova d’aptitud física son:

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

Essent les 9:00h del dia 17 de novembre de 2021, es fa crida dels aspirants convocats i es
presenta el Sr. MOHAMED BOULAOID BELLOUKI, que aporta certificat mèdic oficial vigent.
Atès el que disposa la base desena que regeix la convocatòria, 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
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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
Vist que en la prova tercer d’abdominals en 1 minut obté una qualificació inferior a tres,
l’aspirant és declarat NO APTE.
Seguidament, es fa la suma de les puntuacions obtingudes pels aspirants que van resultar
APTES en el procediment amb el resultat que seguidament es detalla:

El resultat dels aspirants en la fase d’oposició és:
La classificació final dels candidats que han superat el procés selectiu, és la següent:
EXERCICI

FABREGA PLANELLA Aleix
GHARJ EL BOUAZZATI Youssef
SANCHEZ BELLO Tatiana

1r

2n

7,25
8,75
7,75

9
7
7,5

PROVES
FÍSIQUES

PROVA
PSICOTÈCNICA

APTE
APTE
APTA

APTE
APTE
APTA

A la fase d’oposició cal sumar-hi el resultat obtingut en la fase de concurs, valoració dels
mèrits al·legats pels candidats obtenint el següent resultat:
RECOMPENSES
-DISTINCIONS

TITULACIÓ

3,00

0,50

0,50

4,00

3,00

0,75

0,50

4,25

0,50

3,80

FABREGA PLANELLA Aleix
GHARJ EL BOUAZZATI
Youssef
SANCHEZ BELLO Tatiana

3,00

0,30

EXERCICI

FABREGA PLANELLA Aleix
GHARJ EL BOUAZZATI Youssef
SANCHEZ BELLO Tatiana

FORMACIÓ

NIVELL
CATALÀ

ANTIGUITAT

1r

2n

7,25
8,75
7,75

9
7
7,5

PROVES
FÍSIQUES

APTE
APTE
APTA

PROVA
MÈRITS
PSICOTÈCNICA

APTE
APTE
APTA

4,00
4,25
3,80

TOTAL

TOTAL

20,25
20,00
19,05

De conformitat amb el Cinquè Exercici de les bases el Reconeixement mèdic, només l’han
realitzat els candidats que han obtingut la major puntuació final.
Els aspirants que van ser cridats a realitzar la prova de reconeixement mèdic van ser el Sr.
Youssef Gharj i la Sra. Tatiana Sanchez però, atès que amb les correccions de les errades
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detectades el Sr. Aleix Fàbrega obté la major puntuació final en el procés selectiu, és cridat a
realitzar el reconeixement mèdic.
El Dr. Ghassan Abou-Assali, col·legiat número 1562, del Centre Mèdic Plaça Catalunya, fa
tramesa, el 2 de desembre de 2021, al departament de Secretaria, del reconeixement mèdic
amb el següent resultat:
ALEIX FÀBREGA PLANELLA

APTE

En compliment de la base dotzena el tribunal proposa a l’Alcaldia el nomenament com a
funcionaris en pràctiques als Srs. Aleix FÀBREGA PLANELLA i al Sr. Youssef GHARJ EL
BOUAZZATI per ser els candidats amb major puntuació, i s’estableixi la borsa de treball amb
la Sra. Tatiana SANCHEZ BELLO, com a candidat que ha superat el procés selectiu.

Es redacta la present acta, que és signada per tots els membres integrants del tribunal.
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