
 

 

 
PROCÉS SELECTIU 

Dues places de Caporal de la Policia Local mitjançant concurs oposició per 
promoció interna. 

 
 
ACTA  DEL TRIBUNAL 
 
 
Dades de l’acte 

Lloc  Casa de Cultura Agustí Sardà 
Data 30 de gener de 2018 
Hora d’inici 09:20 h. 
Hora acabament 14:45 h. 
 
 
Procés selectiu 

Núm. 8299/2017 
Plaça 2 de Caporal de la Policia Local de l’Ajuntament de Mont-roig del 

Camp 
Grup C2 
Escala Administració Especial  
Sistema Concurs-oposició promoció interna 
Convocatòria  JGL de 02-08-2017 
 
 
 
President Octavi Anguera Ortiga 
Secretari Miquel Alsina Martí 
Vocal Corporació David Marqués Leza 
Vocal Direcció General d’Administració General Jesús Antoni González Salamé 
Vocal Institut de Seguretat Pública de Catalunya José Luís Gargallo García 
Vocal altres Administracions Andrés Herrero García 
 
 
 
A Mont-roig del Camp en lloc i dia esmentat a l’encapçalament, s’ha reunit el tribunal 
nomenat per realitzar les proves de selecció per cobrir les places relacionades.  
 

Aspirants NO PRESENTATS 
 

DNI 
--- 

 
Aspirants PRESENTATS 

 
DNI 

...214D 

…821L 



...366S 

...401X 
…635M 

...439W 
...709K 
…263B 

…956M 
 
 
D’acord amb les bases específiques aprovades per la Junta de Govern Local de data 2 
d’agost de 2017 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 
23 d’agost de 2017, número 163, s’inicia el procés de selecció amb la fase d’oposició: 
 
Segon exercici: 
 
D’acord amb les bases específiques el segon exercici d’aquesta fase d’oposició 
consisteix en una prova teòrica 
  
6.1.2 Prova teòrica. De coneixements policíacs i territorials. Consistirà en 

contestar per escrit un qüestionari, en català, de 40 preguntes tipus test sobre el 
contingut  del temari que consta en l’annex 2, per tal de valorar les capacitats i 
aptituds dels i de les aspirants per exercir les funcions pròpies de la categoria de 
caporal. La valoració es realitzarà segons el següent barem: 1 punt per cada 
resposta correcta, – 0,25 punts per cada resposta incorrecta, no contestada o 
nul·la (que consti més d’1 resposta). Per a superar aquesta prova s’ha d’assolir 
una puntuació mínima de 5 punts, la puntuació màxima serà de 10 punts, que 
s’obtindrà de dividir el total del resultat per 4. 

 
Els resultats dels aspirants presentats en aquesta prova teòrica, es detallen a 
continuació: 
 

DNI RESULTAT SEGON EXERCICI 
...214D 6,25 
…821L 5,62 
...366S 4,37 
...401X 6,56 
…635M 2,81 
...439W 5,00 
...709K 7,18 
…263B 4,68 
…956M 6,56 

 
 
El Tribunal emplaça als aspirants que han superat la prova anterior a realitzar la tercera 
prova, corresponent a la realització de la prova pràctica, a les 11:00 hores d’avui mateix.  
 
Tercer exercici: 
 
6.1.3 Prova pràctica. El tribunal proposa als opositors un cas pràctic sobre el 

contingut  del temari que consta en l’annex 2, per tal de valorar les capacitats i 



 

 

aptituds dels i de les aspirants per exercir les funcions pròpies de la categoria de 
caporal, que han de resoldre per escrit en el temps màxim de 45 minuts. El 
tribunal determinarà el contingut de l’exercici o exercicis. El tribunal pot disposar 
que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els aclariments que 
consideri oportuns. En aquest exercici es valorarà la sistemàtica en el 
plantejament, la formulació de conclusions, el coneixement, l’adequada 
explicació de la normativa vigent i el coneixement de la ciutat. La puntuació serà 
determinada pel tribunal en cada convocatòria, en cap cas, la puntuació podrà 
ser més de 10  punts, i el mínim s’establirà en la meitat del màxim que 
s’estableixi. No es valoraran aquells escrits que no responguin exactament al 
cas pràctic plantejat.   

 
El Tribunal decideix que en el cas pràctic es valoraran els següents ítems: Normativa, 
Protocol d’Actuació, Rol de Comandament, Coneixement del Territori i la Claredat i 
Idees. Cada un d’aquests ítems tindrà una puntuació màxima d’1 punt (5 punts com a 
màxim per a cada cas). El total d’ítems serà com a màxim de 10 punts i per superar la 
prova l’aspirant haurà de tenir com a mínim un total de 5 punts. 
   
Els resultats dels aspirants presentats, es detallen a continuació: 
 

DNI 
Cas 

pràct
ic 

Normati-
va 

Protocol 
Rol comanda-

ment 
Terri-
tori 

Claredat 
i Idees 

TOTAL 
RESULTAT  

TERCER 
EXERCICI 

...214D 
1 0,25 0,75 0,50 0,50 0,25 2,25 

3,75 
2 0 0,50 0,50 0,25 0,25 1,50 

…821L 
1 0 1 1 1 0,75 3,75 

6,00 
2 0 0,75 0,50 0,50 0,50 2,25 

...401X 
1 0,25 1 1 1 0,75 4,00 

7,00 
2 1 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 

...439W 
1 0,25 1 1 0,75 0,50 3,50 

6,00 
2 0,75 0,50 0,50 0,50 0,25 2,50 

...709K 
1 0,25 0,50 0,25 0,50 0,25 1,75 

4,25 
2 0,75 0,75 0,50 0,25 0,25 2,50 

…956M 
1 0,25 0,50 0,50 0,75 0,50 2,50 

5,75 
2 0,75 0,75 0,50 0,75 0,50 3,25 

 
 
El Tribunal emplaça als aspirants que es relacionen seguidament i que són els que han 
superat el tercer exercici, a realitzar la quarta prova, proves psicotècniques, el proper 
dia 6 de febrer de 2018, a les 9:30 hores, a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
situat a la Ctra. C-17 Barcelona-Ripoll, Km 13,5 de 08100 Mollet del Vallès: 
 
 

DNI 
…821L 
...401X 

...439W 
…956M 

 
 



Els aspirants que superin la quarta prova, proves psicotècniques, se’ls emplaça a 
realitzar l’entrevista personal que serà el proper dia 15 de febrer de 2018, a les 10:00 h. 
del matí, a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, situat a la Ctra. C-17 Barcelona-
Ripoll, Km 13,5 de 08100 Mollet del Vallès 
 
Llegida la present Acta i trobada conforme, la signen els membres del Tribunal, 
juntament amb mi, el secretari, que certifico, en data i lloc consignada a 
l’encapçalament. 
 
 
 
Document signat electrònicament. 


