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ACTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE 

CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE VIDRERES EN 

TORN DE PROMOCIÓ INTERNA 

 
 
Es constitueix el tribunal a les 8:45 h. del dimarts 25 de gener de 2022, format pels 
següents membres: 
 
President: Sr. Joan Garcia Galan, de la Policia Local d’Arbúcies. 
 
Vocal 1: Sr. Joan Antoni Bohórquez, de la Policia Local d’Anglès. 
 
Vocal 2: Sr. Joan Marmolejo Garrido, de la Policia Local d’Hostalric. 
 
Vocal 3: Sr. Francesc Muñoz Flores, com a vocal designat per l’ISPC. 
 
Vocal 4: Sr. Xavier Muñoz García, com a vocal designat per la DGAS i en substitució del 
titular Sr. Francesc Xavier Bautista Real, qui excusa la seva absència el dia abans de la 
celebració del procés selectiu. 
 
El Sr. Modesto Fernández Martínez, excusa la seva absència el mateix dia de celebració 
del procés selectiu . 
 
Secretària: Sra. Eva Ramos Bayé, Ajuntament de Vidreres. 
 
Atesa l’existència de quòrum suficient dels membres del tribunal, es procedeix a iniciar 
les diferents fases del procés selectiu. 
 
A les 09:00 hores es reuneixen els membres del tribunal i preparen l’examen teòric, 
d’acord amb el temari descrit a les bases del procés selectiu. 
 
Per unanimitat de tots els membres del tribunal es confecciona un examen teòric de 50 
preguntes, amb quatre respostes possibles en cada cas, i dos exàmens pràctics. 
 
Exercici teòric 
Data: 25 de gener de 2022 
Hora:  9:50 hores. 
Lloc:  Escola d’Adults de Vidreres (Can Xiberta) 
        Carrer Orient, 18  
 
 
Consistirà en contestar, en un període màxim d’una hora, un qüestionari de 50 preguntes 
tipus test, amb quatre respostes alternatives sobre qüestions relacionades amb el temari 
de l’annex 1. 
 
El text es ponderarà seguint els següents criteris: 
-Respostes correctes: 0,50 punts 
-Respostes incorrectes: -0,20 punts 
-Respostes no contestades: 0 punts 
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Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats els aspirants que no 
obtinguin la qualificació mínima de 10 punts. 
 
La secretària del procés comprova la identitat de l’aspirant que s’ha presentat al procés 
i s’inicia l’exercici teòric, amb els següents resultats: 
 
-Respostes correctes: 44 
-Respostes incorrectes: 3 
-No contestades: 3 
 
 

DNI Qualificació 

45548789A 17,12 

 

 

 
Exercici pràctic 
Data: 25 de gener de 2022 
Hora:  11:00 hores. 
Lloc:  Escola d’Adults de Vidreres (Can Xiberta) 
        Carrer Orient, 18  
 

 
Consistirà en contestar, en un període màxim d’una hora, un supòsit pràctic entre dos 
elaborats pel tribunal i relacionats amb les tasques a dur a terme en el lloc de treball del 
procés selectiu. 
 
Es valorarà el rigor de la resposta, la claredat de redacció, la capacitat d’expressió i 
l’ortografia. 
 
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats els aspirants que no 
obtinguin la qualificació mínima de 10 punts. 
 
La secretària del procés comprova la identitat de l’aspirant i s’inicia l’exercici pràctic a 
les 11 h. S’entreguen dos casos pràctics a l’aspirant, que prèviament han preparat i 
consensuat els membres del Tribunal, per tal que l’aspirant n’esculli un. 
L’aspirant escull el cas pràctic numero 1 i n’obté els següents resultats: 
 

DNI Qualificació 

45548789A 16 

 
 

 
Psicotècnic 
Data: 25 de gener de 2022 
Hora: 12:30 hores. 
Lloc:   Escola d’Adults de Vidreres (Can Xiberta) 
          Carrer Orient, 18 
 
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits  de validesa i 
fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra de 
població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts. 
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Aquesta prova ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat 
adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions i tasques encomanades. 
A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal 
dels aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a 
les entrevistes hi estarà present, com a mínim, un membre del tribunal. Per realitzar 
aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de tècnics especialistes 
en proves psicotècniques. 
La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant. 
 
El resultat de la prova serà d’apte o no apte. 
 
El tribunal ha delegat aquesta prova a una empresa especialitzada, havent  donat 
prèviament les indicacions oportunes i realitzant les comprovacions necessàries per 
verificar que el contingut de l'aprova s'ajusta a les bases aprovades.  
 
La secretària del procés comprova la identitat de l’aspirant i s’inicia el test psicotècnic a 
les 12:30 h. amb els següents resultats. 
 

DNI Qualificació 

45548789A APTE 

 
 
Entrevista 
 

El Tribunal, tenint en compte que només s’ha presentat un sol aspirant, que ha aprovat 
amb bones qualificacions els exàmens teòric i pràctic, i atès que a les bases del procés 
selectiu es fa constar que “el Tribunal podrà mantenir una entrevista personal amb els 
diferents candidats”, considera que no és necessari mantenir cap entrevista amb 
l’aspirant. 

 

Reconeixement mèdic 

Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges col.legiats, per comprovar 

que no es detecta en els aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques 

establertes en l’annex II d’aquesta convocatòria. 

 

El resultat de la prova és el següent: 

DNI Qualificació 

45548789A APTE 

 

Fase de concurs 

 

D’acord amb les bases específiques reguladores del procés selectiu, el Tribunal valorarà 
els mèrits al.legats i acreditats documentalment per l’aspirant. 
 
La puntuació de la fase de concurs és de 7,05 punts. 
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Per l’exposat, el Tribunal dona per acabat el procés selectiu i proposa l’aspirant Raul 

Real Mendoza com a Caporal de la Policia Local de Vidreres. 

 

I s’estén la present, essent les 09:00 hores del dia 31 de gener de 2022, la qual signen 

en prova de conformitat els membres del tribunal i la secretària del procés selectiu. 

 

 

President      Vocal 1 

Sr. Joan Garcia Galan    Sr. Antoni Bohórquez 
 
 
 
 
 
 

 

Vocal 2      Vocal 3   

Sr. Francesc Muñoz Flores    Xavier Muñoz Garcia 

 

 

 

 

 

Vocal 4      La Secretària del procés  

Sr. Joan Marmolejo Garrido    Eva Ramos Bayé 
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