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ACTA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE DUES PLACES DE 
CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL, RESERVADES AL TORN DE PROMOCIÓ 

INTERNA, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE 
CARRERA 

 
El dia 12 de maig de 2022, a les nou del matí, es reuneix el Tribunal Qualificador del 
procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la provisió en propietat de dues 

places de caporal a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, reservades al torn de promoció 
interna, grup C, subgrup C2, nivell 16, de l’escala d’administració especial, sub-escala 

de serveis especials, classe Policia Local, en règim de funcionari de carrera, amb els 
següents membres assistents: 
 

President:  
− Josep Roca i Cuffí, funcionari de carrera de la Corporació, interventor accidental 
 

Vocals:  

− Ernest Pujol i Palomer, funcionari de carrera de la corporació, TAE 
− Jose Antonio Herrera Muñoz, tècnic especialista en funció policial designat per la 

Corporació 
− Ramon Pérez Bernardo, tècnic proposat per l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya 

− Jordi Panella i Vilaró, tècnic proposat 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 
 

Les bases reguladores d’aquest procés selectiu, estipulaven una prova de català. Atès 
que els candidats estan exempts de realitzar la primera prova, consistent en la Prova 

de coneixements de català de nivell intermedi (B2), a dos quarts d’onze del matí 
el tribunal fa la crida als aspirants aptes presentats i es procedeix a efectuar la segona 
prova de la fase d’oposició, obligatòria i eliminatòria, que consisteix en respondre, 

en un temps màxim de 30 minuts, 20 preguntes tipus test, sobre coneixements teòrics, 
totes elles relacionades amb els temes que figuren a l’ANNEX número 5 de les bases, 

amb 4 respostes possibles cadascuna.  
 

D’acord amb el previst a les bases reguladores d’aquest procés selectiu, es valora 
aquesta prova de la següent manera: 
 

• Cada pregunta encertada suma 1,00 punt. 

• 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 segona prova, s’obté el següent resultat: 
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 DNI RESULTAT 

1 40444403-F 10,50 

2 40440090-H 20,00 

3 40594086-Y 20,00 

 

Finalitzat l’exercici anterior, a un quart i cinc minuts de dotze, es realitza la tercera 
prova de la fase d’oposició, obligatòria i eliminatòria, que consisteix en respondre, 

en un màxim de 90 minuts, un cas pràctic proposat pel tribunal, relacionat amb les 
matèries de l’Annex 5 de les bases, sobre coneixements pràctics i l’exercici de les 
funcions policials de la categoria objecte d’aquesta convocatòria. 

 
La qualificació màxima d’aquest exercici és de 20 punts i per superar-lo cal 

obtenir una puntuació mínima de 10 punts. 
 
El Tribunal consigna els criteris de valoració per al cas pràctic i es valora aquesta prova 

tenint en compte: 
 

• Tant la resolució del supòsit, com la coherència del plantejament, la capacitat 

analítica, deductiva i la capacitat de redacció de les persones aspirants. 
• L’estructura del tema, pulcritud,... 
• La planificació del control de pas. 

• L’assignació i derivació de tasques a l’accident. 
• Recollir filiació i manifestació al lloc. 

• La resolució administrativa. 
• La gestió de la trucada de la possible violència de gènere. 

• Tenir present les unitats entrants. 
 
Valorada la tercera prova, s’obté el següent resultat: 
 

 DNI RESULTAT 

1 40444403-F 15,00 

2 40440090-H 17,80 

3 40594086-Y 19,80 

 

Seguidament s’aixeca la sessió i es convoca als candidats que han resultat aptes a 

l’exercici anterior per al dia 16 de maig de 2022, a les 10 del matí, a la Sala Gòtica de 
l’Ajuntament (Plaça Joc de la Pilota número 1), per realitzar la quarta prova de la fase 

d’oposició, consistent en un examen psicotècnic. 
 
A les 10 del matí del dia 16 de maig de 2022, 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 la quarta prova de la fase 

d’oposició, obligatòria i eliminatòria, que consta de proves aptitudinals i proves de 
personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials de la 
categoria objecte d’aquest concurs, a més d’altres orientades a acreditar les habilitats 

de negociació, recerca de solucions i planificació i gestió de recursos humans. 
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Aquest examen psicotècnic, es complementa amb una entrevista personal per tal 
d’integrar tots els elements exposats, on hi està present un membre del Tribunal 

Qualificador, el Sr. Jose Antonio Herrera Muñoz, juntament amb la persona tècnica 
especialitzada en proves psicotècniques. 
 

La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte. 
 

El psicòleg Josep Artigas i Metje, col·legiat número 5625, fa tramesa el 16 de maig de 
2022, al departament de Recursos Humans de la prova psicotècnica amb el següent 
resultat: 
 

 DNI RESULTAT 

1 40444403-F APTE 

2 40440090-H APTE 

3 40594086-Y APTE 
 

D’acord amb el punt 4.4. de les bases es fixa el termini de 5 dies hàbils, del 18 al 24 
de maig de 2022, per presentar la documentació relativa als mèrits per les persones 

aspirants que han superat la fase d’oposició. 
 
A les 9 del matí del dia 26 de maig de 2022, es reuneix novament el tribunal i es 

procedeix a realitzar la fase de concurs i valorar els mèrits al·legats i presentats pels 
aspirants, amb el següent resultat: 
 

DNI 
EXPERIÈNCIA 

PROFESSIONAL 
FORMACIÓ 

CONEIXEMENTS 
LINGÜÍSTICS 

RECOMPENSES 
I DISTINCIONS 

TOTAL 

40444403-F  1,49 0,25 0,75 2,49 

40440090-H 4,00 3,00 0,50  7,50 

40594086-Y 4,00 1,11 0,25 1,00 6,36 

 

La classificació final dels aspirants que han superat el procés selectiu, és la següent: 
 

 FASE OPOSICIÓ 
FASE 

CONCURS 
TOTAL  1a Prova 2a Prova 3a Prova 4a Prova 

 Català General Específica Psicotècnic 

40594086-Y EXEMPT 20,00 19,80 APTE 6,36 46,16 

40440090-H EXEMPT 20,00 17,80 APTE 7,50 45,30 

40444403-F EXEMPT 10,50 15,00 APTE 2,49 27,99 
 

De conformitat amb la cinquena prova, detallada a la base vuitena, el reconeixement 
mèdic, només el realitzaran aquelles o aquells aspirants que hagin obtingut la major 

puntuació final, i per aquest motiu es fa públic el llistat ordenat de les i dels aspirants 
amb les puntuacions finals atorgades a cada un d’ells, i crida els primers del llistat, en 

nombre igual al de places a cobrir (2), per tal que passin el reconeixement mèdic. 
El Servei de Prevenció Aliè en Seguretat i Salut (SPASS), fa tramesa, el dia 8 de juny 
de 2022, al departament de Recursos Humans dels resultats del reconeixement mèdic 

amb el següent resultat: 
 DNI RESULTAT 

1 40594086-Y APTE 

2 40440090-H APTE 
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Vista la classificació final del procés de selecció i atesa la puntuació obtinguda, en 
compliment de la base desena el tribunal PROPOSA a l’Alcaldia el nomenament dels 

candidats que es relacionen a continuació, com a funcionaris/es en pràctiques, per a la 
provisió en propietat de dues places de caporal a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, 
grup C, subgrup C2, nivell 16, de l’escala d’administració especial, sub-escala de serveis 

especials, classe Policia Local: 
 

 DNI 

1 40594086-Y 

2 40440090-H 

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

El President 
 
 

 
 

 
 

Josep Roca i Cuffí 
 

VOCALS 
 

 
 
 

 
 

Ernest Pujol i Palomer 

 
 
 

 
 

Jose Antonio Herrera Muñoz 
 
 

 
 

 
 

Ramon Pérez Bernardo 

 

 
 

 
 

Jordi Panella i Vilaró 
 

La secretària 
 

 
 
 

 
Marta Quer Clavaguera 
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