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ACTA DEL TRIBUNAL 

 

 La Garriga, el dia 7 de juliol de dos mil vint, es realitza la prova pràctica del 

procediment de selecció per a la provisió de 8 places d’agent de policia local (Grup C2), 

enquadrades a l’escala d’administració especial, sots escala de serveis especials, classe policia 

local, 3 d’elles mitjançant el sistema de concurs oposició per mobilitat horitzontal, amb una 

jornada laboral de 37,5 hores setmanals, dotades amb les retribucions que corresponguin d' 

acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent de l’Ajuntament de la Garriga. I per 

les possibles vacants que es puguin produir abans de l’inici de les proves selectives. 

 

La respectiva convocatòria es troba publicada al BOPB d’11 de febrer de 2020, al DOGC 

número 8066 de 12 de febrer de 2020, al BOE de 19 de febrer de 2020 i exposada a l’e-Tauler. 

 

Els membres assistents que integren el tribunal qualificador, són els següents: 

 

President:  Senyor Carles Casellas Ayén, secretari de la Corporació. 

 

Vocals: Senyor Francesc Carrera Nieto, inspector de la policia local de la Garriga 

  

 Senyor Josep Guerrero Mateos, membre designat per l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya en qualitat de vocal titular. 

 

     Senyora Mercedes Gonzalez Rueda, membre designada per la Subdirecció General                                                                                                

de Coordinació de la Policia de Catalunya en qualitat de vocal titular. 

  

Secretària: Senyora Teresa Salvador Orra, tècnica de Recursos Humans. 

 

 

El Tribunal qualificador comprova la identitat de les persones aspirants que han estat admeses i 

que es presenten a la convocatòria per a la realització de les proves, que són les següents: 

 

DADES ASPIRANTS 

ARCAS BOSCH, MONTSERRAT 

ARRIBAS GARCIA, JOSE LUIS 

ASENSIO HERRERO, DAVID 

FERNANDEZ CASTRO, MIGUEL ÁNGEL 

GODOY GARCIA-MUÑOZ, GABRIEL JESÚS 

GONZALEZ ROMAN, RUBEN 

HIDALGO MUÑOZ, DAVID MANUEL 

KARROUCH EL JILALI, RACHIDA 

PONS CASANOVAS, ROGER 

VILLAVERDE ESTRADA, JESUS 

 

Les persones aspirants següents queden excloses del procés de selecció per no haver assistit a la 

realització de les proves: 
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DADES ASPIRANTS 

ARCAS BOSCH, MONTSERRAT 

ARRIBAS GARCIA, JOSE LUIS 

 

 

Es procedeix a la realització de la prova a les persones aspirants que han estat admeses a la 

referida convocatòria i que s’han presentat. 

 

Fase d’Oposició 

1a prova.  

 

El dia 7 de juliol de 2020 a les 9.00h del matí es procedeix a la realització de la prova establerta 

a la base 6.2.1. de les bases específiques, que consisteix en desenvolupar per escrit, durant un 

període màxim d'una hora, un supòsit de caràcter pràctic, relacionat amb les tasques pròpies de 

les funcions assignades al lloc de treball. Aquesta prova és eliminatòria i es valorarà de 0 a 10 

punts. Per poder continuar amb el procés de selecció caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 

punts.  

 

Un cop finalitzat, el Tribunal procedeix a la valoració de la prova, essent el resultat el següent: 

 

 

DADES ASPIRANTS Puntuació  

E/000037-2020 7,05 

E/2294/2020 8,85 

ME/002404-2020 5,7 

E/1933/2020 8,1 

ME/002338-2020 7,8 

E/2058/2020 6,85 

ME/002541-2020 4,75 

E/2828/2020 5,6 

 

Resten eliminades del procés de selecció les persones que no han obtingut una puntuació 

mínima de 5 punts. 

 

Per tot això, el tribunal convoca a les persones que han resultat aptes per a fer les proves 

psicotècniques el divendres dia 10 de juliol a les 8h a l’Escola Municipal d’Art i Disseny, 

C/Negociant, 79, Sala d’actes.  A continuació es faran les entrevistes d’aquesta prova. 

 

 

I s’estén la present, la qual signen en prova de conformitat els membres del tribunal 

qualificador, de la qual cosa en dono fe com a secretària. 
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La Garriga, 8 de juliol de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Carles Casellas Ayén Sr. Francesc Carrera Nieto 

Secretari de la Corporació Inspector de la policia local de la 

Garriga 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Josep Guerrero Mateos Sra. Mercedes Gonzalez Rueda 

Designat per l’ISPC Designada per la DGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Teresa Salvador Orra 

Tècnica de Recursos Humans 

 

 

 

 

 

 


