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ACTES PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 5 PLACES D’AGENTS, I LA CREACIÓ 

D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES 

 

13 DE GENER DE 2021, ACTA DE CONSTITUCIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PROCÉS DE 

SELECCIÓ PER COBRIR 5 PLACES D’AGENTS, I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE 

TREBALL PER A LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES 

 

A Cubelles, a les 8:15 hores del dia 13 de gener de 2021, es reuneix el tribunal qualificador del 

procés de selecció per cobrir 5 places d’agents de la Policia Local, segons acord de la Junta de 

Govern Local de l’Ajuntament de Cubelles, del dia 11 de novembre de 2020, on es va aprovar 

la convocatòria de proves selectives per a cobrir, mitjançant concurs oposició lliure 5 places 

vacants d’agents de la policia local de Cubelles; escala bàsica d’Administració Especial, 

subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent, subgrup C2; i per a la creació 

d’una borsa de treball. 

 

Hi assisteixen: 

 

Presidenta: Sra. Gemma Parra Masip, TAE departament de Secretaria Ajuntament de 

Cubelles. 

 

Vocals:  

 

Personal de l’Ajuntament 

Sr. Oscar Garcia Izquierdo, caporal Policia Local Cubelles. 

Sra. Núria Jané Orpí, tècnica arxiu Ajuntament de Cubelles. 

 

Personal tècnic especialitzat 

Sr. Daniel Guillem Puig, Inspector cap Policia Local Cubelles.       

Sr. Juan Tomás Liñán Medina, sots inspector Policia Local Cubelles. 

 

Per part de l’ISPC 

Sr. Juan Vicente Alcalá Rodríguez, membre designat per l’ISPC. 

 

Per part de la DGAS 

Sr. Sergio Altamirano Bravo, membre designat per la DGAS. 

 

Secretària:  

Sra. Susana Sánchez Rodríguez, administrativa de l’Ajuntament de Cubelles.        

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

Havent concorregut la presidenta, la secretària i els membres del tribunal a dalt mencionats, es 

considera complert el requisit reglamentari per la vàlida constitució i actuació. 

 

1.- Causes d’abstenció/recusació 
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No havent-se presentat causes d’abstenció ni recusació del tribunal qualificador, es dóna per 

constituït el mateix. 

 

2.- Sigil i confidencialitat 

Es recorda a tots els membres del tribunal el deure de sigil professional i confidencialitat dels 

assumptes i les dades que es tractin com conseqüència de la seva participació com membres 

del mateix. 

 

3.- Organització de les proves: 

Es detalla com seran els accessos i les prevencions de riscos i protocol COVID-19. 

 

Accessos, prevenció riscos i protocol COVID-19 

Es faran servir els dos pavellons del poliesportiu municipal de Cubelles, per donar compliment 

a les mesures de seguretat establertes. 

 

Els aspirants estan convocats de forma esglaonada per trams per evitar aglomeracions.  

 

A l’entrada es prendrà la temperatura i es posaran gel hidroalcohòlic, i lliuraran una declaració 

responsable de no tenir símptomes de COVID-19. 

 

4.- Elaboració dels tests del 2on i 3er exercici 

 

En data 7 de gener de 2021, mitjançant mail, es va demanar al tots els membres del tribunal 

que avui portessin en un pen i també impreses en paper, les següents preguntes:  

 

- Per al primer examen (2on exercici – Cultura general) 

4 preguntes de cultura general i 4 preguntes d’actualitat política, social i cultural.  

En total 8 preguntes. 

 

- Per al segon examen (3er exercici – prova teòrica, temari Annex 2) 

Es reparteixen els temes (encara que a les bases consta que són 20, hi ha 21 temes, ja 

que hi ha dos temes amb el número 2). 

Per tant corresponen 3 temes per a cadascun dels 7 membres del tribunal. 

Han de portar en total 8 preguntes, distribuïdes entre els 3 temes que els hi correspon, 

(2+3+3). 

 

Tots els membres del tribunal presenten les preguntes sol·licitades, es posen en comú, i 

s’elaboren els exàmens (2on i 3er exercici). S’adjuntaran a l’acta. 

 

S’adjuntarà a la present, tota la documentació relativa a la logística, operativa prevista per 

gestionar l’accés al recinte dels aspirants, comprovacions del protocol COVID-19 i l’organització 

per la realització de la prova 

 

S’acorda que es corregiran tots dos exàmens avui mateix. Del segon examen només es 

corregiran els dels aspirants que hagin superat el primer. 
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Procediments per preservar l’anonimat dels aspirants en la correcció de la prova. 

Es demanarà als aspirants que posin únicament el DNI als examen. 

 

5.- Quart exercici 

Les persones que aprovin tots dos exàmens (2on i 3er exercici), realitzaran el 4art exercici (les 

proves físiques) el dia 15 de gener de 2021. 

S’ha designat com a tècnic qualificat el dia de les proves físiques, al Sr. Oriol Miró Morer, cap 

d’esports de l’Ajuntament de Cubelles. 

 

I no havent més assumptes de què tractar, essent les 10:00 hores, s’aixeca la sessió, de la 

qual, com secretària, certifico. 

 

 

13 DE GENER DE 2021, ACTA REALIZACIÓ EXERCICI 2 I 3 PEL PROCÉS DE SELECCIÓ 

PER COBRIR 5 PLACES D’AGENTS, I PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 

PER A LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES 

 

A Cubelles, a les 11:30 hores del dia 13 de gener de 2021, comença el 2on i 3er exercici del 

procés de selecció per cobrir mitjançant concurs oposició lliure 5 places vacants d’agents de la 

policia local de Cubelles; escala bàsica d’Administració Especial, subescala serveis especials, 

classe policia local, categoria agent, subgrup C2; i per a la creació d’una borsa de treball. 

 

S’han presentat 204 aspirants a la realització de les proves, 2on i 3er exercici. 

 

Un cop finalitzades les proves sense cap incident (13:30h), el tribunal qualificador es reuneix a 

les dependències de la policia local de Cubelles per a corregir els exàmens. 

 

En primer lloc es corregiran els exàmens del 2on exercici, i només es corregirà el 3er exercici 

dels aspirants que aprovin el 2on. 

 

Per la correcció dels exàmens hi assisteixen: 

 

Presidenta: Sra. Gemma Parra Masip, TAE departament de Secretaria Ajuntament de 

Cubelles. 

 

Vocals:  

Personal de l’Ajuntament 

Sr. Oscar Garcia Izquierdo, caporal Policia Local Cubelles. 

Sra. Núria Jané Orpí, tècnica arxiu Ajuntament de Cubelles. 

 

Personal tècnic especialitzat 

Sr. Daniel Guillem Puig, Inspector cap Policia Local Cubelles.       

Sr. Juan Tomás Liñán Medina, sots inspector Policia Local Cubelles. 
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Per part de l’ISPC 

Sr. Juan Vicente Alcalá Rodríguez, membre designat per l’ISPC. 

 

Per part de la DGAS 

Sr. Sergio Altamirano Bravo, membre designat per la DGAS. 

 

Secretària:  

Sra. Susana Sánchez Rodríguez, administrativa de l’Ajuntament de Cubelles.    

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

Durant la sessió es corregeixen els exàmens del segon exercici, i del tercer exercici només es 

corregeixen els dels aspirants que han superat el segon exercici.  

 

RESULTAT 1ª CONVOCATORIA DE PROVES, 2n I 3r EXERCI: 5 PLACES VACANTS 

D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES; I PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA 

DE TREBALL. 

 

2on Exercici - Cultura general 

 

 
NÚM. RE inicial DNI 

RESULTAT 

2n EXERCICI 

1 12510 ..4269.. 3.5 

2 12906 ..8367.. 3.75 

3 13019 ..8820.. 4 

4 12067 ..8073.. 4 

5 13032 ..0454.. 4.25 

6 12808 ..9672.. 4.25 

7 13098 ..6535.. 4.25 

8 12655 ..4293.. 4.25 

9 12861 ..6482.. 4.75 

10 12420-12495 ..4227.. 4.75 

11 13022 ..6142.. 5.25 

12 12763 ..7707.. 5.5 

13 12520 ..1486.. 5.75 

14 12234 ..5707.. 5 

15 12809 ..0230.. 5 

16 13097 ..6364.. 6 
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17 12239 ..3362.. 5.5 

18 12891 ..9227.. 5 

19 11936 ..4293.. 5 

20 12298 ..4364.. 5.75 

21 12429 ..9529.. 5.25 

22 12873 ..7920.. 5 

23 12838 ..0936.. 5.5 

24 11899-12283 ..5128.. 5.25 

25 12200 ..7644.. 6.25 

26 12918 ..0080.. 6.25 

27 12563-12661 ..6926.. 6 

28 12799 ..6226.. 6 

29 12759-12911 ..4289.. 6 

30 12476 ..9259.. 6.75 

31 11935 ..3071.. 6.5 

32 12831 ..8361.. 6.5 

33 11996 ..0231.. 6.5 

34 13116 ..9178.. 6.25 

35 12725 ..0292.. 6.25 

36 12917 ..4878.. 6 

37 12530 ..5946.. 6 

38 12993 ..8443.. 6 

39 12952 ..0232.. 6 

40 13086 ..9768.. 6 

41 11971 ..5712.. 5.5 

42 12928 ..6393.. 5.5 

43 12779 ..7719.. 5.25 

44 12786 ..4479.. 6.75 

45 12137 ..1821.. 6.75 

46 13121 ..4757.. 6.5 

47 12818-12819 ..4236.. 6.5 

48 12888 ..8355.. 6.5 
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49 13074 ..1223.. 6 

50 11806-11987 ..7705.. 5.75 

51 13008 ..7671.. 5.25 

52 12091-12830 ..7708.. 7.25 

53 12384 ..4868.. 7 

54 11984 ..7240.. 7 

55 12960-13062 ..0903.. 6.75 

56 12919 ..6371.. 6.75 

57 12892 ..7156.. 6.5 

58 12996 ..7936.. 6.5 

59 12136 ..0000.. 6.25 

60 13112 ..6362.. 6.25 

61 13014 ..8375.. 6.25 

62 12455 ..3951.. 6.25 

63 12905 ..9780.. 5.75 

64 12761 ..7952.. 5.75 

65 12897 ..0284.. 5.25 

66 13031 ..8232.. 7.75 

67 11943 ..1881.. 7.5 

68 12727 ..4918.. 7.5 

69 12884 ..4194.. 7.25 

70 13100 ..9820.. 6.75 

71 13059 ..1940.. 6.5 

72 12369 ..4018.. 6.25 

73 13275 ..3964.. 6 

74 12944 ..0245.. 5.5 

75 12898 ..0454.. 5.25 

76 12596 ..3900.. 5.25 

77 12107 ..7280.. 8 

78 12539 ..8410.. 7.75 

79 12006 ..8406.. 7.5 

80 12555 ..9304.. 7.25 
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81 13124 ..8987.. 7 

82 12668 ..1171.. 7 

83 12949 ..8725.. 6.75 

84 12041 ..3076.. 6.75 

85 12541 ..1851.. 6.5 

86 12038 ..4253.. 6.5 

87 12913 ..9896.. 6.25 

88 12161 ..0342.. 6.25 

89 13102 ..7745.. 6 

90 13063 ..7659.. 6 

91 13024 ..6347.. 7.75 

92 13058-13061 ..0021.. 7.25 

93 12882 ..4263.. 7.25 

94 12837 ..9307.. 7 

95 11767-12290 ..8090.. 7 

96 12027 ..7701.. 6.75 

97 12811 ..4239.. 6.75 

98 13055 ..4596.. 6.5 

99 12569 ..4610.. 6.5 

100 12323 ..3086.. 6.5 

101 13066 ..6149.. 6.25 

102 12516 ..7898.. 6 

103 12401-12404 ..6867.. 8.5 

104 12256 ..7794.. 8.25 

105 11975 ..0881.. 8.25 

106 12723 ..9435.. 7.25 

107 12579 ..8405.. 7.25 

108 12804 ..0317.. 7.25 

109 12995 ..7939.. 7 

110 13047 ..4190.. 6.75 

111 12606 ..1552.. 6.5 

112 12862 ..8928.. 6.5 
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113 12827 ..2766.. 6.5 

114 12658 ..8409.. 6.25 

115 12254 ..1141.. 6 

116 12526 ..7719.. 8.25 

117 12902 ..8731.. 8 

118 12084 ..8815.. 7.75 

119 12706-12707-12712 ..4199.. 7.5 

120 12957 ..6926.. 7.25 

121 12433 ..1807.. 7 

122 12204 ..1175.. 7 

123 13016 ..3153.. 6.25 

124 12375 ..3711.. 6 

125 13257 ..5546.. 8.25 

126 12810 ..7887.. 8 

127 12709 ..4276.. 7.75 

128 12421 ..6223.. 7.75 

129 11811-12285 ..4430.. 7.75 

130 13030 ..5703.. 7.75 

131 12936 ..4893.. 7.5 

132 13125 ..6046.. 7.5 

133 12328 ..8849.. 7.25 

134 12659 ..4238.. 7.25 

135 12962 ..3928.. 7 

136 12825 ..9532.. 7 

137 12855 ..5614.. 6.75 

138 12524 ..0072.. 6.75 

139 12932 ..0849.. 6.5 

140 12947 ..4774.. 8.25 

141 12598 ..7962.. 8 

142 12050 ..3125.. 8 

143 12210 ..7717.. 7.75 

144 12756 ..1305.. 7.5 
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145 12794 ..1839.. 7.5 

146 12858 ..6384.. 7.5 

147 12953 ..9261.. 7.5 

148 11923 ..3883.. 7 

149 12722 ..4254.. 7 

150 12202-12649 ..7676.. 6.75 

151 12026 ..0848.. 6.5 

152 12473 ..8721.. 8 

153 11946 ..8355.. 8 

154 12327 ..3808.. 7.75 

155 13280 ..5326.. 7.5 

156 12135 ..4498.. 7.5 

157 13107 ..3757.. 7.5 

158 12000 ..1811.. 7.5 

159 13038 ..7370.. 7 

160 12440 ..4592.. 6.75 

161 12528 ..0635.. 6.75 

162 12899 ..0649.. 6.75 

163 12964 ..8362.. 6.75 

164 12770 ..4226.. 6.5 

165 12737 ..4842.. 8 

166 12747 ..9678.. 8 

167 12379 ..0161.. 8 

168 12373 ..5991.. 8 

169 12330 ..4707.. 7.75 

170 12867 ..9651.. 7 

171 12450 ..6324.. 7 

172 12221 ..7916.. 6.75 

173 12543 ..8990.. 8.25 

174 11993 ..4354.. 8 

175 12894 ..4731.. 7.75 

176 12533 ..1227.. 7.75 
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177 12376 ..6322.. 7.5 

178 12227 ..1764.. 7.5 

179 12937 ..7582.. 7.25 

180 12511 ..0253.. 8.75 

181 13041 ..8397.. 8.5 

182 12363 ..6356.. 8.25 

183 12114 ..5626.. 8 

184 12484 ..8993.. 8 

185 12066 ..0341.. 8 

186 12946 ..1803.. 7.75 

187 12816 ..1192.. 7.25 

188 12826 ..0273.. 8.5 

189 12512 ..4397.. 8.5 

190 12670 ..2743.. 8.25 

191 12832 ..9838.. 8 

192 11812-12279 ..1201.. 8 

193 12961 ..3165.. 7.75 

194 12633-12634-12651 ..3107.. 6.75 

195 12741 ..9112.. 8.5 

196 13017 ..6313.. 8.25 

197 12331 ..5589.. 7.75 

198 13081 ..7750.. 7.75 

199 12486 ..9941.. 7.5 

200 12098 ..6093.. 8.5 

201 13013 ..3176.. 8.25 

202 12864 ..0066.. 8.75 

203 12878 ..4226.. 8.75 

204 12346 ..0110.. 9 

205 12260 ..2987.. NP 

206 13263 ..1211.. NP 

207 12504 ..4569.. NP 

208 12322 ..3920.. NP 
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209 11979 ..4488.. NP 

210 12614 ..4702.. NP 

211 13095 ..9284.. NP 

212 13261 ..9459.. NP 

213 12762 ..0083.. NP 

214 12567 ..5894.. NP 

215 13114 ..5221.. NP 

216 12166 ..5457.. NP 

217 11968 ..7072.. NP 

218 12866 ..7200.. NP 

219 13003 ..1896.. NP 

220 12954 ..2535.. NP 

221 12090 ..4196.. NP 

222 12785 ..4199.. NP 

223 12326 ..4205.. NP 

224 13118 ..4245.. NP 

225 12426-12500 ..8748.. NP 

226 13276 ..9882.. NP 

227 12699 ..1269.. NP 

228 13265 ..1292.. NP 

229 13065 ..4631.. NP 

230 12963 ..4681.. NP 

231 13084 ..4845.. NP 

232 11922 ..6404.. NP 

233 12914 ..8346.. NP 

234 12171 ..9903.. NP 

235 12803 ..0450.. NP 

236 12170 ..3615.. NP 

237 13132 ..3751.. NP 

238 13123 ..4097.. NP 

239 12585 ..4515.. NP 

240 12852 ..4525.. NP 
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241 12889 ..4754.. NP 

242 12704 ..4773.. NP 

243 12096 ..6675.. NP 

244 12682 ..7155.. NP 

245 12306 ..7895.. NP 

246 12793 ..7925.. NP 

247 13083 ..9781.. NP 

248 12025 ..9849.. NP 

249 12348 ..9932.. NP 

250 12836 ..1006.. NP 

251 13120 ..1034.. NP 

252 12945 ..1150.. NP 

253 12152 ..1776.. NP 

254 13271 ..1893.. NP 

255 13135 ..4159.. NP 

256 12665 ..5976.. NP 

257 13110 ..6057.. NP 

258 13035 ..6353.. NP 

259 12278 ..6357.. NP 

260 13090 ..6359.. NP 

261 12959 ..6365.. NP 

262 12056 ..7497.. NP 

263 13104 ..7609.. NP 

264 12812 ..7622.. NP 

265 12514 ..7630.. NP 

266 12051 ..7637.. NP 

267 13094 ..7745.. NP 

268 13010 ..7833.. NP 

269 12822 ..8117.. NP 

270 13128-13134 ..8202.. NP 

271 12958 ..8230.. NP 

272 12515 ..8372.. NP 
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273 13036 ..8379.. NP 

274 12840 ..8397.. NP 

275 12083 ..8420.. NP 

276 12985 ..8448.. NP 

277 13106-13111 ..8497.. NP 

278 11924 ..8588.. NP 

279 12048 ..8925.. NP 

280 12338 ..8929.. NP 

281 11999 ..9190.. NP 

282 12381 ..9358.. NP 

283 12648 ..9963.. NP 

284 12065 ..0002.. NP 

285 12817 ..0042.. NP 

286 12807 ..0068.. NP 

287 12127-12921 ..0092.. NP 

288 12742 ..0165.. NP 

289 13002 ..0272.. NP 

290 12999 ..0272.. NP 

291 12904 ..0293.. NP 

292 12820-12821 ..0385.. NP 

293 13046 ..0514.. NP 

294 12805 ..0722.. NP 

295 13127 ..1025.. NP 

296 12140 ..1444.. NP 

297 12104 ..2352.. NP 

298 12537 ..2736.. NP 

299 12597 ..7664.. NP 

300 12169 ..1589.. NP 

301 13129 ..1938.. NP 

302 13267 ..4248.. NP 

303 12139 ..4256.. NP 

304 11932 ..4631.. NP 
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305 12002-12003-12012 ..5981.. NP 

306 13126 ..9197.. NP 

307 11920-12103 ..0271.. NP 

308 12839 ..0699.. NP 

309 12833-12834 ..3160.. NP 

310 13109 ..3179.. NP 

311 12538 ..3186.. NP 

312 13259 ..3301.. NP 

313 13269 ..6526.. NP 

314 12410 ..8271.. NP 

315 12939 ..1200.. NP 

316 12791 ..3537.. NP 

317 12967 ..6234.. NP 

318 12823 ..7478.. NP 

 

NP: NO PRESENTAT 

 

3er Exercici. Prova teòrica 

 

Només es corregeixen els exàmens dels aspirants que han superat el 2on exercici, 194 

aspirants, amb els següents resultats: 

 

 
Núm. RS inicial DNI 

RESULTATS 3er 

EXERCICI 

1 13022 ..6142.. 4 

2 12763 ..7707.. 4.5 

3 12520 ..1486.. 4.5 

4 12234 ..5707.. 5.25 

5 12809 ..0230.. 5.25 

6 13097 ..6364.. 4.5 

7 12239 ..3362.. 5 

8 12891 ..9227.. 5.5 

9 11936 ..4293.. 5.5 

10 12298 ..4364.. 5 

11 12429 ..9529.. 5.5 

12 12873 ..7920.. 5.75 

13 12838 ..0936.. 5.5 

14 11899-12283 ..5128.. 5.75 
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15 12200 ..7644.. 5.25 

16 12918 ..0080.. 5.25 

17 12563-12661 ..6926.. 5.5 

18 12799 ..6226.. 5.5 

19 12759-12911 ..4289.. 5.5 

20 12476 ..9259.. 5 

21 11935 ..3071.. 5.25 

22 12831 ..8361.. 5.25 

23 11996 ..0231.. 5.25 

24 13116 ..9178.. 5.5 

25 12725 ..0292.. 5.5 

26 12917 ..4878.. 5.75 

27 12530 ..5946.. 5.75 

28 12993 ..8443.. 5.75 

29 12952 ..0232.. 5.75 

30 13086 ..9768.. 5.75 

31 11971 ..5712.. 6.25 

32 12928 ..6393.. 6.25 

33 12779 ..7719.. 6.5 

34 12786 ..4479.. 5.25 

35 12137 ..1821.. 5.25 

36 13121 ..4757.. 5.5 

37 12818-12819 ..4236.. 5.5 

38 12888 ..8355.. 5.5 

39 13074 ..1223.. 6 

40 11806-11987 ..7705.. 6.25 

41 13008 ..7671.. 6.75 

42 12091-12830 ..7708.. 5 

43 12384 ..4868.. 5.25 

44 11984 ..7240.. 5.25 

45 12960-13062 ..0903.. 5.5 

46 12919 ..6371.. 5.5 

47 12892 ..7156.. 5.75 

48 12996 ..7936.. 5.75 

49 12136 ..0000.. 6 

50 13112 ..6362.. 6 

51 13014 ..8375.. 6 

52 12455 ..3951.. 6 

53 12905 ..9780.. 6.5 

54 12761 ..7952.. 6.5 

55 12897 ..0284.. 7 

56 13031 ..8232.. 4.75 
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57 11943 ..1881.. 5 

58 12727 ..4918.. 5 

59 12884 ..4194.. 5.25 

60 13100 ..9820.. 5.75 

61 13059 ..1940.. 6 

62 12369 ..4018.. 6.25 

63 13275 ..3964.. 6.5 

64 12944 ..0245.. 7 

65 12898 ..0454.. 7.25 

66 12596 ..3900.. 7.25 

67 12107 ..7280.. 4.75 

68 12539 ..8410.. 5 

69 12006 ..8406.. 5.25 

70 12555 ..9304.. 5.5 

71 13124 ..8987.. 5.75 

72 12668 ..1171.. 5.75 

73 12949 ..8725.. 6 

74 12041 ..3076.. 6 

75 12541 ..1851.. 6.25 

76 12038 ..4253.. 6.25 

77 12913 ..9896.. 6.5 

78 12161 ..0342.. 6.5 

79 13102 ..7745.. 6.75 

80 13063 ..7659.. 6.75 

81 13024 ..6347.. 5.25 

82 13058-13061 ..0021.. 5.75 

83 12882 ..4263.. 5.75 

84 12837 ..9307.. 6 

85 11767-12290 ..8090.. 6 

86 12027 ..7701.. 6.25 

87 12811 ..4239.. 6.25 

88 13055 ..4596.. 6.5 

89 12569 ..4610.. 6.5 

90 12323 ..3086.. 6.5 

91 13066 ..6149.. 6.75 

92 12516 ..7898.. 7 

93 12401-12404 ..6867.. 4.75 

94 12256 ..7794.. 5 

95 11975 ..0881.. 5 

96 12723 ..9435.. 6 

97 12579 ..8405.. 6 

98 12804 ..0317.. 6 
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99 12995 ..7939.. 6.25 

100 13047 ..4190.. 6.5 

101 12606 ..1552.. 6.75 

102 12862 ..8928.. 6.75 

103 12827 ..2766.. 6.75 

104 12658 ..8409.. 7 

105 12254 ..1141.. 7.25 

106 12526 ..7719.. 5.25 

107 12902 ..8731.. 5.5 

108 12084 ..8815.. 5.75 

109 12706-12707-12712 ..4199.. 6 

110 12957 ..6926.. 6.25 

111 12433 ..1807.. 6.5 

112 12204 ..1175.. 6.5 

113 13016 ..3153.. 7.25 

114 12375 ..3711.. 7.5 

115 13257 ..5546.. 5.5 

116 12810 ..7887.. 5.75 

117 12709 ..4276.. 6 

118 12421 ..6223.. 6 

119 11811-12285 ..4430.. 6 

120 13030 ..5703.. 6 

121 12936 ..4893.. 6.25 

122 13125 ..6046.. 6.25 

123 12328 ..8849.. 6.5 

124 12659 ..4238.. 6.5 

125 12962 ..3928.. 6.75 

126 12825 ..9532.. 6.75 

127 12855 ..5614.. 7 

128 12524 ..0072.. 7 

129 12932 ..0849.. 7.25 

130 12947 ..4774.. 5.75 

131 12598 ..7962.. 6 

132 12050 ..3125.. 6 

133 12210 ..7717.. 6.25 

134 12756 ..1305.. 6.5 

135 12794 ..1839.. 6.5 

136 12858 ..6384.. 6.5 

137 12953 ..9261.. 6.5 

138 11923 ..3883.. 7 

139 12722 ..4254.. 7 

140 12202-12649 ..7676.. 7.25 
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141 12026 ..0848.. 7.5 

142 12473 ..8721.. 6.25 

143 11946 ..8355.. 6.25 

144 12327 ..3808.. 6.5 

145 13280 ..5326.. 6.75 

146 12135 ..4498.. 6.75 

147 13107 ..3757.. 6.75 

148 12000 ..1811.. 6.75 

149 13038 ..7370.. 7.25 

150 12440 ..4592.. 7.5 

151 12528 ..0635.. 7.5 

152 12899 ..0649.. 7.5 

153 12964 ..8362.. 7.5 

154 12770 ..4226.. 7.75 

155 12737 ..4842.. 6.5 

156 12747 ..9678.. 6.5 

157 12379 ..0161.. 6.5 

158 12373 ..5991.. 6.5 

159 12330 ..4707.. 6.75 

160 12867 ..9651.. 7.5 

161 12450 ..6324.. 7.5 

162 12221 ..7916.. 7.75 

163 12543 ..8990.. 6.5 

164 11993 ..4354.. 6.75 

165 12894 ..4731.. 7 

166 12533 ..1227.. 7 

167 12376 ..6322.. 7.25 

168 12227 ..1764.. 7.25 

169 12937 ..7582.. 7.5 

170 12511 ..0253.. 6.25 

171 13041 ..8397.. 6.5 

172 12363 ..6356.. 6.75 

173 12114 ..5626.. 7 

174 12484 ..8993.. 7 

175 12066 ..0341.. 7 

176 12946 ..1803.. 7.25 

177 12816 ..1192.. 7.75 

178 12826 ..0273.. 6.75 

179 12512 ..4397.. 6.75 

180 12670 ..2743.. 7 

181 12832 ..9838.. 7.25 

182 11812-12279 ..1201.. 7.25 
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183 12961 ..3165.. 7.5 

184 12633-12634-12651 ..3107.. 8.5 

185 12741 ..9112.. 7 

186 13017 ..6313.. 7.25 

187 12331 ..5589.. 7.75 

188 13081 ..7750.. 7.75 

189 12486 ..9941.. 8 

190 12098 ..6093.. 7.25 

191 13013 ..3176.. 7.5 

192 12864 ..0066.. 7.25 

193 12878 ..4226.. 7.5 

194 12346 ..0110.. 8.25 

 

El Tribunal de selecció acorda realitzar les proves físiques, el dia 15 de gener de 2021, a partir 

de les 08:45h, al poliesportiu municipal. L’entrada serà pel carrer Pla de Sant Pere. 

 

S’ha designat com a personal tècnic qualificat, al Sr. Oriol Miró Morer, cap d’esports de 

l’Ajuntament de Cubelles. 

 

Per tant, els aspirants que han superat el 2on i 3er exercici, i que han de realitzar el 4rt exercici, 

són els següents: 

 

 

NÚM RE 

INICIAL 
DNI 

RESULTAT 

2on EXERCICI 

RESULTAT 3er 

EXERCICI 

1 12234 ..5707.. 5 5.25 

2 12809 ..0230.. 5 5.25 

3 12239 ..3362.. 5.5 5 

4 12891 ..9227.. 5 5.5 

5 11936 ..4293.. 5 5.5 

6 12298 ..4364.. 5.75 5 

7 12429 ..9529.. 5.25 5.5 

8 12873 ..7920.. 5 5.75 

9 12838 ..0936.. 5.5 5.5 

10 
11899-

12283 
..5128.. 5.25 5.75 

11 12200 ..7644.. 6.25 5.25 

12 12918 ..0080.. 6.25 5.25 

13 
12563-

12661 
..6926.. 6 5.5 

14 12799 ..6226.. 6 5.5 

15 
12759-

12911 
..4289.. 6 5.5 
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16 12476 ..9259.. 6.75 5 

17 11935 ..3071.. 6.5 5.25 

18 12831 ..8361.. 6.5 5.25 

19 11996 ..0231.. 6.5 5.25 

20 13116 ..9178.. 6.25 5.5 

21 12725 ..0292.. 6.25 5.5 

22 12917 ..4878.. 6 5.75 

23 12530 ..5946.. 6 5.75 

24 12993 ..8443.. 6 5.75 

25 12952 ..0232.. 6 5.75 

26 13086 ..9768.. 6 5.75 

27 11971 ..5712.. 5.5 6.25 

28 12928 ..6393.. 5.5 6.25 

29 12779 ..7719.. 5.25 6.5 

30 12786 ..4479.. 6.75 5.25 

31 12137 ..1821.. 6.75 5.25 

32 13121 ..4757.. 6.5 5.5 

33 
12818-

12819 
..4236.. 6.5 5.5 

34 12888 ..8355.. 6.5 5.5 

35 13074 ..1223.. 6 6 

36 
11806-

11987 
..7705.. 5.75 6.25 

37 13008 ..7671.. 5.25 6.75 

38 
12091-

12830 
..7708.. 7.25 5 

39 12384 ..4868.. 7 5.25 

40 11984 ..7240.. 7 5.25 

41 
12960-

13062 
..0903.. 6.75 5.5 

42 12919 ..6371.. 6.75 5.5 

43 12892 ..7156.. 6.5 5.75 

44 12996 ..7936.. 6.5 5.75 

45 12136 ..0000.. 6.25 6 

46 13112 ..6362.. 6.25 6 

47 13014 ..8375.. 6.25 6 

48 12455 ..3951.. 6.25 6 

49 12905 ..9780.. 5.75 6.5 

50 12761 ..7952.. 5.75 6.5 

51 12897 ..0284.. 5.25 7 

52 11943 ..1881.. 7.5 5 

53 12727 ..4918.. 7.5 5 

54 12884 ..4194.. 7.25 5.25 
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55 13100 ..9820.. 6.75 5.75 

56 13059 ..1940.. 6.5 6 

57 12369 ..4018.. 6.25 6.25 

58 13275 ..3964.. 6 6.5 

59 12944 ..0245.. 5.5 7 

60 12898 ..0454.. 5.25 7.25 

61 12596 ..3900.. 5.25 7.25 

62 12539 ..8410.. 7.75 5 

63 12006 ..8406.. 7.5 5.25 

64 12555 ..9304.. 7.25 5.5 

65 13124 ..8987.. 7 5.75 

66 12668 ..1171.. 7 5.75 

67 12949 ..8725.. 6.75 6 

68 12041 ..3076.. 6.75 6 

69 12541 ..1851.. 6.5 6.25 

70 12038 ..4253.. 6.5 6.25 

71 12913 ..9896.. 6.25 6.5 

72 12161 ..0342.. 6.25 6.5 

73 13102 ..7745.. 6 6.75 

74 13063 ..7659.. 6 6.75 

75 13024 ..6347.. 7.75 5.25 

76 
13058-

13061 
..0021.. 7.25 5.75 

77 12882 ..4263.. 7.25 5.75 

78 12837 ..9307.. 7 6 

79 
11767-

12290 
..8090.. 7 6 

80 12027 ..7701.. 6.75 6.25 

81 12811 ..4239.. 6.75 6.25 

82 13055 ..4596.. 6.5 6.5 

83 12569 ..4610.. 6.5 6.5 

84 12323 ..3086.. 6.5 6.5 

85 13066 ..6149.. 6.25 6.75 

86 12516 ..7898.. 6 7 

87 12256 ..7794.. 8.25 5 

88 11975 ..0881.. 8.25 5 

89 12723 ..9435.. 7.25 6 

90 12579 ..8405.. 7.25 6 

91 12804 ..0317.. 7.25 6 

92 12995 ..7939.. 7 6.25 

93 13047 ..4190.. 6.75 6.5 

94 12606 ..1552.. 6.5 6.75 
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95 12862 ..8928.. 6.5 6.75 

96 12827 ..2766.. 6.5 6.75 

97 12658 ..8409.. 6.25 7 

98 12254 ..1141.. 6 7.25 

99 12526 ..7719.. 8.25 5.25 

100 12902 ..8731.. 8 5.5 

101 12084 ..8815.. 7.75 5.75 

102 

12706-

12707-

12712 

..4199.. 7.5 6 

103 12957 ..6926.. 7.25 6.25 

104 12433 ..1807.. 7 6.5 

105 12204 ..1175.. 7 6.5 

106 13016 ..3153.. 6.25 7.25 

107 12375 ..3711.. 6 7.5 

108 13257 ..5546.. 8.25 5.5 

109 12810 ..7887.. 8 5.75 

110 12709 ..4276.. 7.75 6 

111 12421 ..6223.. 7.75 6 

112 
11811-

12285 
..4430.. 7.75 6 

113 13030 ..5703.. 7.75 6 

114 12936 ..4893.. 7.5 6.25 

115 13125 ..6046.. 7.5 6.25 

116 12328 ..8849.. 7.25 6.5 

117 12659 ..4238.. 7.25 6.5 

118 12962 ..3928.. 7 6.75 

119 12825 ..9532.. 7 6.75 

120 12855 ..5614.. 6.75 7 

121 12524 ..0072.. 6.75 7 

122 12932 ..0849.. 6.5 7.25 

123 12947 ..4774.. 8.25 5.75 

124 12598 ..7962.. 8 6 

125 12050 ..3125.. 8 6 

126 12210 ..7717.. 7.75 6.25 

127 12756 ..1305.. 7.5 6.5 

128 12794 ..1839.. 7.5 6.5 

129 12858 ..6384.. 7.5 6.5 

130 12953 ..9261.. 7.5 6.5 

131 11923 ..3883.. 7 7 

132 12722 ..4254.. 7 7 

133 
12202-

12649 
..7676.. 6.75 7.25 
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134 12026 ..0848.. 6.5 7.5 

135 12473 ..8721.. 8 6.25 

136 11946 ..8355.. 8 6.25 

137 12327 ..3808.. 7.75 6.5 

138 13280 ..5326.. 7.5 6.75 

139 12135 ..4498.. 7.5 6.75 

140 13107 ..3757.. 7.5 6.75 

141 12000 ..1811.. 7.5 6.75 

142 13038 ..7370.. 7 7.25 

143 12440 ..4592.. 6.75 7.5 

144 12528 ..0635.. 6.75 7.5 

145 12899 ..0649.. 6.75 7.5 

146 12964 ..8362.. 6.75 7.5 

147 12770 ..4226.. 6.5 7.75 

148 12737 ..4842.. 8 6.5 

149 12747 ..9678.. 8 6.5 

150 12379 ..0161.. 8 6.5 

151 12373 ..5991.. 8 6.5 

152 12330 ..4707.. 7.75 6.75 

153 12867 ..9651.. 7 7.5 

154 12450 ..6324.. 7 7.5 

155 12221 ..7916.. 6.75 7.75 

156 12543 ..8990.. 8.25 6.5 

157 11993 ..4354.. 8 6.75 

158 12894 ..4731.. 7.75 7 

159 12533 ..1227.. 7.75 7 

160 12376 ..6322.. 7.5 7.25 

161 12227 ..1764.. 7.5 7.25 

162 12937 ..7582.. 7.25 7.5 

163 12511 ..0253.. 8.75 6.25 

164 13041 ..8397.. 8.5 6.5 

165 12363 ..6356.. 8.25 6.75 

166 12114 ..5626.. 8 7 

167 12484 ..8993.. 8 7 

168 12066 ..0341.. 8 7 

169 12946 ..1803.. 7.75 7.25 

170 12816 ..1192.. 7.25 7.75 

171 12826 ..0273.. 8.5 6.75 

172 12512 ..4397.. 8.5 6.75 

173 12670 ..2743.. 8.25 7 

174 12832 ..9838.. 8 7.25 
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175 
11812-

12279 
..1201.. 8 7.25 

176 12961 ..3165.. 7.75 7.5 

177 

12633-

12634-

12651 

..3107.. 6.75 8.5 

178 12741 ..9112.. 8.5 7 

179 13017 ..6313.. 8.25 7.25 

180 12331 ..5589.. 7.75 7.75 

181 13081 ..7750.. 7.75 7.75 

182 12486 ..9941.. 7.5 8 

183 12098 ..6093.. 8.5 7.25 

184 13013 ..3176.. 8.25 7.5 

185 12864 ..0066.. 8.75 7.25 

186 12878 ..4226.. 8.75 7.5 

187 12346 ..0110.. 9 8.25 

 

I no havent més assumptes de què tractar, essent les 20:00 hores, s’aixeca la sessió, de la 

qual, com secretària, certifico. 

 

15 DE GENER DE 2021, ACTA REALIZACIÓ 4art EXERCICI (PROVES FÍSIQUES), PROCÉS 

DE SELECCIÓ PER COBRIR 5 PLACES D’AGENTS, I PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA 

DE TREBALL PER A LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES 

 

A Cubelles, a les 08:45 hores del dia 15 de gener de 2021, al poliesportiu municipal de 

Cubelles, comença el 4art  exercici del procés de selecció per cobrir mitjançant concurs 

oposició lliure 5 places vacants d’agents de la policia local de Cubelles; escala bàsica 

d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent, 

subgrup C2; i per a la creació d’una borsa de treball. 

 

Durant la realització de les proves físiques hi assisteix com a personal tècnic qualificat, el Sr. 

Oriol Miró Morer, cap d’esports de l’Ajuntament de Cubelles. 

 

Per part del tribunal, i són presents: 

 

Presidenta: Sra. Gemma Parra Masip, TAE departament de Secretaria Ajuntament de 

Cubelles. 

 

Vocals:  

Personal tècnic especialitzat 

Sr. Daniel Guillem Puig, Inspector cap Policia Local Cubelles. 

Sr. Juan Tomás Liñán Medina, sots inspector Policia Local Cubelles. 

 

Per part de la DGAS 
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Sr. Sergio Altamirano Bravo, membre designat per la DGAS.  

 

Secretària:  

Sra. Susana Sánchez Rodríguez, administrativa de l’Ajuntament de Cubelles.        

 

Desenvolupament de les proves 

 

S’han organitzat 4 grups, dividits en 3 subgrups, per a la realització de les proves. 

Els aspirants del primer grup estan convocats a les 8:45h. 

Els aspirants del segon grup estan convocats a les 9:45h. 

Els aspirants del tercer grup estan convocats a les 10:45h. 

Els aspirants del quart grup estan convocats a les 1145h. 

 

Per a la realització d’aquesta prova es presenten 164 aspirants. 

 

Un cop finalitzades les proves sense cap incident, l’assessor d’esports procedeix a la valoració 

dels aspirants, que és la següent: 

 

 
DNI RESULTAT 

1 47770523 APTE 

2 47764451 NO APTE 

3 47770812 NO APTE 

4 47771982 APTE 

5 53031794 APTE 

6 47419009 APTE 

7 45489385 APTE 

8 52423975 NO APTE 

9 52423890 APTA 

10 47841036 APTE 

11 47604692 APTE 

12 46486866 NO APTA 

13 47636203 APTA 

14 44183902 NO APTE 

15 52422613 APTE 

16 46064900 APTE 

17 46473159 APTE 

18 43459272 APTE 

19 39930407 NO APTE 

20 45881505 APTE 

21 48007235 APTE 

22 48025365 APTE 

23 43449814 NP 
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24 47180355 APTE 

25 77122393 NO APTE 

26 48008027 NO APTA 

27 49765978 APTE 

28 47443089 APTE 

29 46872168 NO APTE 

30 52423671 APTE 

31 48016166 APTE 

32 39930741 APTE 

33 39715649 NP 

34 46427680 APTE 

35 53395174 NP 

36 46983851 APTE 

37 46774590 APTA 

38 39396454 APTE 

39 55034267 NP 

40 46796236 NP 

41 48093641 APTE 

42 42307136 APTE 

43 77117154 APTA 

44 46491855 NP 

45 47989684 APTE 

46 47635680 NO APTE 

47 48023031 APTE 

48 49976866 APTE 

49 77789831 APTE 

50 44419469 APTE 

51 38090357 APTE 

52 47837508 NO APTE 

53 46779417 NO APTE 

54 47758292 APTE 

55 38130584 APTE 

56 49317616 APTE 

57 44188193 APTE 

58 47771959 APTE 

59 47637135 APTE 

60 47632298 APTE 

61 48034196 APTE 

62 54120191 APTA 

63 47775022 APTA 
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64 48006687 APTA 

65 77835512 NP 

66 47390025 APTE 

67 52425317 APTE 

68 37388304 NO APTE 

69 50512819 NO APTA 

70 47844361 APTE 

71 77793651 APTE 

72 47899361 APTE 

73 39943531 APTE 

74 43554672 APTA 

75 46872559 APTE 

76 47840976 NO APTA 

77 43692630 APTE 

78 47767679 NP 

79 77795207 NP 

80 52425422 NO APTE 

81 39435479 APTE 

82 47840527 APTE 

83 48023266 APTE 

84 53088118 APTE 

85 47953293 APTE 

86 47840636 APTE 

87 44011078 APTE 

88 41558959 APTE 

89 46475712 NO APTA 

90 47835598 NP 

91 52429398 APTA 

92 47952958 NO APTE 

93 46692612 APTE 

94 48182198 APTE 

95 46978086 APTE 

96 46461064 APTE 

97 36532653 NO APTE 

98 29114167 APTE 

99 52599139 APTE 

100 39380877 APTE 

101 35119255 NP 

102 44194048 APTE 

103 77791678 APTE 
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104 38447976 APTE 

105 47570373 APTE 

106 77117522 NP 

107 48185197 APTE 

108 46477410 APTE 

109 48028401 APTA 

110 48023196 NO APTE 

111 52428955 APTE 

112 46982093 NP 

113 47836261 NP 

114 46063599 NP 

115 39917896 APTE 

116 52401831 NP 

117 77632420 APTE 

118 47899073 APTE 

119 47614967 APTE 

120 47839749 APTE 

121 77307611 APTE 

122 54176427 APTE 

123 53315329 NO APTE 

124 47622686 APTE 

125 43571252 APTE 

126 53310783 APTE 

127 39925912 APTE 

128 47155296 APTE 

129 47639355 APTA 

130 43570726 NO APTA 

131 47836122 APTE 

132 47898704 NP 

133 48002154 NO APTE 

134 46484210 NO APTA 

135 41000060 APTE 

136 52426376 APTA 

137 47771767 NP 

138 29045475 NP 

139 39922754 APTE 

140 52439704 NO APTE 

141 40562650 APTE 

142 52911278 APTA 

143 39884982 APTE 
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144 47873175 APTE 

145 47965188 APTE 

146 43436494 APTE 

147 47594619 APTE 

148 46724096 NP 

149 39371157 APTE 

150 46470791 APTE 

151 77122723 APTE 

152 77312520 APTE 

153 77631354 APTE 

154 38561481 APTE 

155 53316599 APTE 

156 47767166 NP 

157 47609343 APTE 

158 53336239 APTA 

159 53084942 APTE 

160 46809044 APTE 

161 47737091 APTA 

162 44994111 APTE 

163 48027372 APTE 

164 46622396 NO APTA 

165 37392877 APTE 

166 X4419987 APTE 

167 47180753 APTE 

168 47967895 APTE 

169 47926174 APTE 

170 46375732 APTE 

171 46459664 NO APTE 

172 47634760 APTE 

173 48084878 NO APTE 

174 48276690 APTE 

175 46770167 NO APTE 

176 46487857 NO APTE 

177 47638402 APTE 

178 77308610 APTA 

179 52422637 APTE 

180 77793927 APTE 

181 47788756 APTE 

182 48029219 APTE 

183 48181100 APTE 
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184 47892862 NP 

185 48024564 APTE 

186 77792095 NO APTE 

187 48274348 NP 

 

APROVATS 133 

NO APTE/A 31 

ES PRESENTEN 164 

 

Els aspirants que han resultat aptes es convoquen el proper dilluns dia 18 de gener de 2021, 

per a la realització de les proves psicotècniques al poliesportiu municipal de Cubelles, a les 

08:00h i a les 08:20h. S’han esglaonat les entrades per ordre del segon cognom. 

 

Per tant es convoquen als següents aspirants: 

 

 
DNI RESULTAT 

1 52423890 APTA 

2 47636203 APTA 

3 46774590 APTA 

4 77117154 APTA 

5 54120191 APTA 

6 47775022 APTA 

7 48006687 APTA 

8 43554672 APTA 

9 52429398 APTA 

10 48028401 APTA 

11 47639355 APTA 

12 52426376 APTA 

13 52911278 APTA 

14 53336239 APTA 

15 47737091 APTA 

16 77308610 APTA 

17 47770523 APTE 

18 47771982 APTE 

19 53031794 APTE 

20 47419009 APTE 

21 45489385 APTE 

22 47841036 APTE 

23 47604692 APTE 

24 52422613 APTE 

25 46064900 APTE 
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26 46473159 APTE 

27 43459272 APTE 

28 45881505 APTE 

29 48007235 APTE 

30 48025365 APTE 

31 47180355 APTE 

32 49765978 APTE 

33 47443089 APTE 

34 52423671 APTE 

35 48016166 APTE 

36 39930741 APTE 

37 46427680 APTE 

38 46983851 APTE 

39 39396454 APTE 

40 48093641 APTE 

41 42307136 APTE 

42 47989684 APTE 

43 48023031 APTE 

44 49976866 APTE 

45 77789831 APTE 

46 44419469 APTE 

47 38090357 APTE 

48 47758292 APTE 

49 38130584 APTE 

50 49317616 APTE 

51 44188193 APTE 

52 47771959 APTE 

53 47637135 APTE 

54 47632298 APTE 

55 48034196 APTE 

56 47390025 APTE 

57 52425317 APTE 

58 47844361 APTE 

59 77793651 APTE 

60 47899361 APTE 

61 39943531 APTE 

62 46872559 APTE 

63 43692630 APTE 

64 39435479 APTE 

65 47840527 APTE 
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66 48023266 APTE 

67 53088118 APTE 

68 47953293 APTE 

69 47840636 APTE 

70 44011078 APTE 

71 41558959 APTE 

72 46692612 APTE 

73 48182198 APTE 

74 46978086 APTE 

75 46461064 APTE 

76 29114167 APTE 

77 52599139 APTE 

78 39380877 APTE 

79 44194048 APTE 

80 77791678 APTE 

81 38447976 APTE 

82 47570373 APTE 

83 48185197 APTE 

84 46477410 APTE 

85 52428955 APTE 

86 39917896 APTE 

87 77632420 APTE 

88 47899073 APTE 

89 47614967 APTE 

90 47839749 APTE 

91 77307611 APTE 

92 54176427 APTE 

93 47622686 APTE 

94 43571252 APTE 

95 53310783 APTE 

96 39925912 APTE 

97 47155296 APTE 

98 47836122 APTE 

99 41000060 APTE 

100 39922754 APTE 

101 40562650 APTE 

102 39884982 APTE 

103 47873175 APTE 

104 47965188 APTE 

105 43436494 APTE 
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106 47594619 APTE 

107 39371157 APTE 

108 77122723 APTE 

109 77312520 APTE 

110 77631354 APTE 

111 38561481 APTE 

112 53316599 APTE 

113 47609343 APTE 

114 53084942 APTE 

115 46809044 APTE 

116 44994111 APTE 

117 48027372 APTE 

118 37392877 APTE 

119 X4419987 APTE 

120 47180753 APTE 

121 47967895 APTE 

122 47926174 APTE 

123 46375732 APTE 

124 47634760 APTE 

125 48276690 APTE 

126 47638402 APTE 

127 52422637 APTE 

128 77793927 APTE 

129 47788756 APTE 

130 48029219 APTE 

131 48181100 APTE 

132 48024564 APTE 

133 46470791 APTE 

 

Els horaris i accessos concrets per a la realització del 5è exercici (psicotècnic, bateria de test 

objectius) que es realitzaran dilluns dia 18 de gener de 2021, d’acord amb el següent horari, 

distribuïts per grups d’acord amb la inicial del primer cognom: 

 

Horari entrada: Des de: Fins a: 

08:00 A J 

08:20 L Z 

 

Sense més assumptes a tractar, essent les 20:00 hores, s’aixeca la sessió, de la qual, com 

secretària, certifico. 



 

 

 

 

Página 34 de 79 
 

 

18 DE GENER DE 2021, ACTA REALIZACIÓ 5è EXERCICI (PSICOTÈCNICS), DINS DEL 

PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 5 PLACES D’AGENTS, I PER LA CREACIÓ D’UNA 

BORSA DE TREBALL PER A LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES 

 

A Cubelles, a les 08:00 hores del dia 18 de gener de 2021, al poliesportiu municipal de 

Cubelles, comença el 5è exercici del procés de selecció per cobrir mitjançant concurs oposició 

lliure 5 places vacants d’agents de la policia local de Cubelles; escala bàsica d’Administració 

Especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent, subgrup C2; i per a 

la creació d’una borsa de treball. 

 

El dia 15 de gener de 2020, a les 20:40h, truca a les dependències policials el Sr. Jose Miguel 

Fernández Artillo, per comunicar que ha detectat que hi ha una errada a la nota de la publicació 

dels resultat de les proves físiques, ja que ell les va superar, i a la nota consta com NO APTE. 

 

El dia 16 de gener de 2020, es va realitzar la consulta amb el tècnic d’esports que va realitzar 

les proves. 

 

Els resultats d’aquest aspirant, es van anotar per error just a la línia de sota, en un altre 

aspirant que el seu resultat era de no apte.  

 

Així mateix es realitza la consulta al membre del tribunal que va fer l’anotació, el Sr. Sergio 

Altamirano, i diu que recorda perfectament a aquest aspirant, i que el seu resultat era d’apte, 

però que per error involuntari ho va apuntar a la línia de sota. 

  

Per tant, el resultat a les proves físiques del Sr. Jose Miguel Fernández Artillo, és APTE, i 

realitzarà el 5è exercici, psicotècnic. 

 

Es presenten a la realització de les proves 131 aspirants. 

 

Durant la realització d’aquest exercici, assisteixen els psicòlegs:  

 

- Sra. Susana Cabeza Corral, núm. col·legiada COPC-28416 

- Sr. Ramon Minoves Pujols, núm. col·legiat COPC-15898 

- Sr. Felip Pérez Llorca, núm. col·legiat COPC-123 

 

Presidenta: Sra. Gemma Parra Masip, TAE departament de Secretaria Ajuntament de 

Cubelles. 

 

Vocals:  

Personal tècnic especialitzat 

Sr. Daniel Guillem Puig, Inspector cap Policia Local Cubelles.    

Sr. Juan Tomás Liñán Medina, sots inspector Policia Local Cubelles. 

 

Per part de la DGAS 
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Sr. Sergio Altamirano Bravo, membre designat per la DGAS. 

 

Secretària:  

Sra. Susana Sánchez Rodríguez, administrativa de l’Ajuntament de Cubelles.        

 

Desenvolupament de les proves 

 

Les proves es realitzen sense cap incident. 

 

Els psicòlegs s’emporten els exàmens per corregir i enviaran els resultats. Aquests es 

publicaran a la web. 

 

A la nota del resultat s’indicarà a les persones que han de realitzar la següent prova, entrevista 

de contrast, el dia, hora i lloc on s’han de presentar.  

 

Es realitzaran per torns, en funció dels aspirants que l’hagin de realitzar, i es preveu que 

aquesta serà duran els dies 19 de gener de 2021 (en horaris de mati i tarda), i 20 de gener de 

2021 (en horari de matí). 

 

Es recepciona el llistat de les persones que han superat els tests i es publiquen els horaris per 

a les entrevistes de contrast: 

 

L’entrevista de contrast, es realitzarà els dies 19, en horari de mati i tarda (8h a les 18:30h) i 

dimecres 20, en horari de matí.  

 

Horaris: 

Dimarts 19 de gener, matí 

 

DNI HORARI 

47771982 dimarts 19 a les 8.30h 

53031794 dimarts 19 a les 8.30h 

45489385 dimarts 19 a les 8.30h 

47604692 dimarts 19 a les 9.00h 

47636203 dimarts 19 a les 9.00h 

52422613 dimarts 19 a les 9.00h 

46064900 dimarts 19 a les 9.30h 

46473159 dimarts 19 a les 9.30h 

43459272 dimarts 19 a les 9.30h 

48025365 dimarts 19 a les 10.30h 

47180355 dimarts 19 a les 10.30h 

49765978 dimarts 19 a les 10.30h 

52423671 dimarts 19 a les 11.00h 

47771959 dimarts 19 a les 11.00h 

46983851 dimarts 19 a les 11.00h 
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47989684 dimarts 19 a les 11.30h 

47837508 dimarts 19 a les 11.30h 

38090357 dimarts 19 a les 11.30h 

38130584 dimarts 19 a les 12.30h 

49317616 dimarts 19 a les 12.30h 

47632298 dimarts 19 a les 12.30h 

47775022 dimarts 19 a les 13.00h 

47637135 dimarts 19 a les 13.00h 

48006687 dimarts 19 a les 13.00h 

52425317 dimarts 19 a les 13.30h 

47390025 dimarts 19 a les 13.30h 

47844361 dimarts 19 a les 13.30h 

 

Dimarts 19 de gener, tarda 

 

DNI HORARI 

43554672 dimarts 19 a les 15.30h 

46872559 dimarts 19 a les 15.30h 

39435479 dimarts 19 a les 15.30h 

53088118 dimarts 19 a les 15.30h 

47953293 dimarts 19 a les 16.00h 

47840636 dimarts 19 a les 16.00h 

44011078 dimarts 19 a les 16.00h 

41558959 dimarts 19 a les 16.00h 

48182198 dimarts 19 a les 16.30h 

46978086 dimarts 19 a les 16.30h 

46692612 dimarts 19 a les 16.30h 

52599139 dimarts 19 a les 16.30h 

44194048 dimarts 19 a les 17.30h 

77791678 dimarts 19 a les 17.30h 

47570373 dimarts 19 a les 17.30h 

46477410 dimarts 19 a les 17.30h 

48028401 dimarts 19 a les 18.00h 

52428955 dimarts 19 a les 18.00h 

39917896 dimarts 19 a les 18.00h 

77632420 dimarts 19 a les 18.00h 

47899073 dimarts 19 a les 18.30h 

47614967 dimarts 19 a les 18.30h 

47839749 dimarts 19 a les 18.30h 

77307611 dimarts 19 a les 18.30h 

 

Dimecres 20 de gener, matí 
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DNI ENTREVISTA 

54176427 dimecres 20 a les 8.30h 

47155296 dimecres 20 a les 8.30h 

47639355 dimecres 20 a les 8.30h 

39922754 dimecres 20 a les 9.00h 

40562650 dimecres 20 a les 9.00h 

39884982 dimecres 20 a les 9.00h 

43436494 dimecres 20 a les 9.30h 

46470791 dimecres 20 a les 9.30h 

39371157 dimecres 20 a les 9.30h 

47609343 dimecres 20 a les 10.30h 

53084942 dimecres 20 a les 10.30h 

44994111 dimecres 20 a les 10.30h 

46809044 dimecres 20 a les 11.00h 

37392877 dimecres 20 a les 11.00h 

47180753 dimecres 20 a les 11.00h 

47967895 dimecres 20 a les 11.30h 

47926174 dimecres 20 a les 11.30h 

46375732 dimecres 20 a les 11.30h 

48276690 dimecres 20 a les 12.30h 

47638402 dimecres 20 a les 12.30h 

52422637 dimecres 20 a les 13.00h 

48029219 dimecres 20 a les 13.00h 

 

 

Sense més assumptes de què tractar, essent les 15:00 hores, s’aixeca la sessió, de la qual 

com secretària, certifico. 

 

19 DE GENER DE 2021, ACTA DE LA REALIZACIÓ DE LES ENTREVISTES 

COMPLEMENTÀRIES ALS PSICOTÈCNICS, PEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 5 

PLACES D’AGENTS, I PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA POLICIA 

LOCAL DE CUBELLES 

 

A Cubelles, a les 08:00 hores del dia 19 de gener de 2021, al poliesportiu municipal de 

Cubelles, comencen les entrevistes complementàries del 5è exercici (psicotècnics) dins del 

procés de selecció per cobrir mitjançant concurs oposició lliure 5 places vacants d’agents de la 

policia local de Cubelles; escala bàsica d’Administració Especial, subescala serveis especials, 

classe policia local, categoria agent, subgrup C2; i per a la creació d’una borsa de treball. 

 

Es va publicar al web de l’Ajuntament de Cubelles la convocatòria a les entrevistes personals, 

en concret es van convocar a 73 aspirants dividits en 3 torns: 

 

- Dimarts 19/01/2021 de 8:00 a 14:30, 27 aspirants. 

- Dimarts 19/01/2021 de 15:30 a 19:30, 24 aspirants. 
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- Dimecres 20/01/2021 de 08:00 a 14:30, 22 aspirants. 

 

Les entrevistes personals, es realitzaran per torns de mitja hora, i les realitzarà una persona 

tècnica especialitzada en proves psicotècniques, acompanyat de com a mínim un membre del 

tribunal, d’acord a les bases. 

 

Les persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques que realitzaran les 

entrevistes són:  

 

- Sra. Susana Cabeza Corral, núm. col·legiada COPC-28416 

- Sr. Ramon Minoves Pujols, núm. col·legiat COPC-15898 

- Sr. Felip Pérez Llorca, núm. col·legiat COPC-123 

 

Acompanyats dels membres del tribunal, en horari de matí, de 08:00h a 14:30h, els membres 

del tribunal que els acompanyaran són: 

 

Presidenta: Sra. Gemma Parra Masip, TAE departament de Secretaria Ajuntament de 

Cubelles. 

 

Vocals:  

Personal tècnic especialitzat 

Sr. Daniel Guillem Puig, Inspector cap Policia Local Cubelles.   

Per part de la DGAS 

Sr. Sergio Altamirano Bravo, membre designat per la DGAS. 

 

Secretària:  

Sra. Susana Sánchez Rodríguez, administrativa de l’Ajuntament de Cubelles.        

 

En horari de tarda, de 15:30h a 19:30h els membres del tribunal que els acompanyaran són: 

 

Vocals:  

Personal de l’Ajuntament 

Sr. Oscar Garcia Izquierdo, caporal Policia Local Cubelles. 

 

Personal tècnic especialitzat 

Sr. Daniel Guillem Puig, Inspector cap Policia Local Cubelles. 

Sr. Juan Tomás Liñán Medina, sots inspector Policia Local Cubelles. 

 

Per part de l’ISPC 

Sr. Juan Vicente Alcalá Rodríguez, membre designat per l’ISPC. 

 

Secretària:  

Sra. Susana Sánchez Rodríguez, administrativa de l’Ajuntament de Cubelles.        

 

Desenvolupament de les proves 
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Les proves es realitzen sense cap incident. 

 

A la nota del resultats s’indicarà a les persones que passen a la seguen fase, concurs de 

mèrits. 

 

Sense més assumptes a tractar, essent les 20:00 hores, s’aixeca la sessió, de la qual, com 

secretària, certifico. 

 

20 DE GENER DE 2021, ACTA DE LA REALIZACIÓ DE LES ENTREVISTES 

COMPLEMENTÀRIES ALS PSICOTÈCNICS, PEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 5 

PLACES D’AGENTS, I PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA POLICIA 

LOCAL DE CUBELLES 

 

A Cubelles, a les 08:00 hores del dia 20 de gener de 2021, al poliesportiu municipal de 

Cubelles, comencen les entrevistes complementàries del 5è exercici (psicotècnics) dins del 

procés de selecció per cobrir mitjançant concurs oposició lliure 5 places vacants d’agents de la 

policia local de Cubelles; escala bàsica d’Administració Especial, subescala serveis especials, 

classe policia local, categoria agent, subgrup C2; i per a la creació d’una borsa de treball. 

 

Es va publicar al web de l’Ajuntament de Cubelles la convocatòria a les entrevistes personals, 

en concret es van convocar a 73 aspirants dividits en 3 torns: 

 

- Dimarts 19/01/2021 de 8:00 a 14:30, 27 aspirants. 

- Dimarts 19/01/2021 de 15:30 a 19:30, 24 aspirants. 

- Dimecres 20/01/2021 de 08:00 a 14:30, 22 aspirants. 

 

Les entrevistes personals, es realitzaran per torns de mitja hora, i les realitzarà una persona 

tècnica especialitzada en proves psicotècniques, acompanyat de com a mínim un membre del 

tribunal, d’acord a les bases. 

 

Les persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques que realitzaran les 

entrevistes són:  

 

- Sra. Susana Cabeza Corral, núm. col·legiada COPC-28416 

- Sr. Ramon Minoves Pujols, núm. col·legiat COPC-15898 

- Sr. Felip Pérez Llorca, núm. col·legiat COPC-123 

 

Presidenta: Sra. Gemma Parra Masip, TAE departament de Secretària Ajuntament de 

Cubelles. 

 

Vocals:  

Personal tècnic especialitzat 

Sr. Daniel Guillem Puig, Inspector cap Policia Local Cubelles.   
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Per part de la DGAS 

Sr. Sergio Altamirano Bravo, membre designat per la DGAS. 

 

Secretària:  

Sra. Susana Sánchez Rodríguez, administrativa de l’Ajuntament de Cubelles.        

 

Desenvolupament de les proves 

 

Les proves es realitzen sense cap incident. 

 

A la nota del resultats s’indicarà a les persones que passen a la seguen fase, concurs de 

mèrits. 

 

Sense més assumptes de què tractar, essent les 15:00 hores, s’aixeca la sessió, de la qual, 

com secretària, certifico. 

 

 

20 DE GENER DE 2021, ACTA DE LA REALIZACIÓ DE LA VALORACIÓ DELS MÈRITS 

DELS ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA FASE D’OPOSICIÓ EN EL PROCÉS DE 

SELECCIÓ PER COBRIR 5 PLACES D’AGENTS, I PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE 

TREBALL PER A LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES 

 

A Cubelles, a les 16:00 hores del dia 20 de gener de 2021, a les dependències de la Policia 

Local de Cubelles, comencen les valoracions dels mèrits dels aspirants que han superat la fase 

d’oposició dins del procés de selecció per cobrir mitjançant concurs oposició lliure 5 places 

vacants d’agents de la policia local de Cubelles; escala bàsica d’Administració Especial, 

subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent, subgrup C2; i per a la creació 

d’una borsa de treball. 

 

Hi assisteixen: 

 

Presidenta: Sra. Gemma Parra Masip, TAE departament de Secretaria Ajuntament de 

Cubelles. 

 

Vocals:  

Personal de l’Ajuntament 

Sr. Oscar Garcia Izquierdo, caporal Policia Local Cubelles. 

Sra. Núria Jané Orpí, tècnica arxiu Ajuntament de Cubelles. 

 

Personal tècnic especialitzat 

Sr. Daniel Guillem Puig, Inspector cap Policia Local Cubelles.       

Sr. Juan Tomás Liñán Medina, sots inspector Policia Local Cubelles. 

 

Per part de l’ISPC 

Sr. Juan Vicente Alcalá Rodríguez, membre designat per l’ISPC. 
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Per part de la DGAS 

Sr. Sergio Altamirano Bravo, membre designat per la DGAS. 

 

Secretària:  

Sra. Susana Sánchez Rodríguez, administrativa de l’Ajuntament de Cubelles.        

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

Es revisen els mèrits dels aspirants. A cada aspirant es realitza les anotacions corresponents a 

les seves puntuacions tot detallat. 

 

Al finalitzar el recompte dels mèrits, es repassen els exàmens i es detecta que a l’examen de 

l’aspirant: 37392877Y, SCOCOZZA GALAN, PABLO SEBASTIAN, la nota del segon exercici no 

és correcta. On diu: 7,00 ha de dir 7,25. 

 

Quan són les 20:00 hores, s’acorda continuar la puntuació dels mèrits l’endemà a les 8:00h a 

les dependències de la Policia Local de Cubelles. 

 

Així doncs, s’aixeca la sessió, de la qual, com secretària, certifico. 

 

 

21 DE GENER DE 2021, ACTA DE LA REALIZACIÓ DE LA VALORACIÓ DELS MÈRITS 

DELS ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA FASE D’OPOSICIÓ EN EL PROCÉS DE 

SELECCIÓ PER COBRIR 5 PLACES D’AGENTS, I PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE 

TREBALL PER A LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES 

 

A Cubelles, a les 8:00 hores del dia 21 de gener de 2021, a les dependències de la Policia 

Local de Cubelles, continuen les valoracions dels mèrits dels aspirants que han superat la fase 

d’oposició dins del procés de selecció per cobrir mitjançant concurs oposició lliure 5 places 

vacants d’agents de la policia local de Cubelles; escala bàsica d’Administració Especial, 

subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent, subgrup C2; i per a la creació 

d’una borsa de treball. 

 

Les qualificacions dels aspirants que han superat tots els exercicis: (2on exercici cultura 

general, 3er exercici prova teòrica, 4art exercici aptitud física i 5è exercici psicotècnics), són les 

següents: 

 

 

1er 

COGNOM 

2on 

COGNOM 
NOM 

NOTA 

2on 

EXERCICI 

NOTA  

3er 

EXERCICI 

MÈRITS TOTAL 
 

1 JUSTICIA DIAZ FRANCISCO JAVIER  9 8,25 5,55 22,8 
 

2 LEKHAL OUITINY FAROUK 7,75 7,75 4,1 19,6 
 

3 RUBIA MORALES JONATAN JAIME 8,5 7,25 3,3 19,05 
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4 BRAVO GALLARDO SAMARA 8,75 6,25 3,25 18,25 
 

5 RODRIGUEZ MOTOS ABRAHAM 6 7,5 4,5 18 
 

6 GARCIA GOMEZ CARLOS 7,5 7,25 3,25 18 
 

7 SCOCOZZA GALAN PABLO SEBASTIAN 7,25 6,75 3,5 17,5 
 

8 RINCON MARTINEZ EMILIO 7,25 6,5 3,7 17,45 
 

9 RUIZ CARMONA HECTOR 6,5 7,25 3,65 17,4 
 

10 BATLLE PRUAÑO JUAN JOSE 6,75 7,5 3 17,25 
 

11 GARCIA VILLAR ANDREA 8,75 7,25 1,25 17,25 
 

12 LUGO PEREZ JAVIER 8 6,5 2,6 17,1 
 

13 MARTIN DOMINGUEZ JAVIER 6,5 6 4,45 16,95 
 

14 URPI DELFA ARNAU 6,5 6,75 3,45 16,7 
 

15 REBOLLAR PEITX FERNANDO 8 7 1,65 16,65 
 

16 CERVELLO MELLADO MARC 8 7,25 1,25 16,5 
 

17 MARTINEZ MESTRES XAVIER 7,75 6 2,65 16,4 
 

18 MUÑOZ GRACIA ALBERT 8,5 6,5 1,4 16,4 
 

19 GARCIA MUÑOZ PIEDAD 7,75 7,75 0,75 16,25 
 

20 FUENTES MOLINA MANUEL 8,25 7,5 0,25 16 
 

21 BIAL SORIANO GUILLEM 6,75 7,5 1,55 15,8 
 

22 SANCHEZ AREVALO DANIEL 7,5 8 0,25 15,75 
 

23 CABRERA LOPEZ JORDI 7,75 7,25 0,75 15,75 
 

24 ANGUITA OJEDA AITOR 7,5 6,25 1,85 15,6 
 

25 HORNOS JUSTICIA BRIAN 8 6,75 0,75 15,5 
 

26 VARGAS REYES ROBERTO 7,5 6,5 1,05 15,05 
 

27 GUILLEN RUIZ ZAIDA 8,25 5,5 0,9 14,65 
 

28 MORCILLO VILLADEN OMAR 6,25 5,5 2,85 14,6 
 

29 SOLANO SERRAT ERIC 8 6,5 0 14,5 
 

30 MEDINA GONZALEZ DAVID 8,25 5,75 0,4 14,4 
 

31 JIMENEZ BAENA SERGI 7 6,75 0,4 14,15 
 

32 AYORA MAESTRO JAVIER 7,5 6,25 0,25 14 
 

33 DIAZ DELGADO ERIC 6,25 6,5 1,25 14 
 

34 CAMILLO REMON ALESSANDRO 6 6,75 1,25 14 
 

35 CASTILLO BRAVO RAUL 8,25 5,25 0,35 13,85 
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36 GIL PIRRERA ISMAEL 5,25 7,25 1,25 13,75 
 

37 MUÑOZ FELIX JOSE LUIS 6,25 6,75 0,75 13,75 
 

38 GIL MARTINEZ EDGAR 6,5 6,25 0,75 13,5 
 

39 ALFARO MONTERO DANIEL 7,25 6 0,25 13,5 
 

40 JAEN TIENZA RAUL 8,25 5 0,25 13,5 
 

41 SANCHEZ SANCHEZ ALBERTO 7 6 0,25 13,25 
 

42 GUTIERREZ MOYA DANIEL 6,75 6 0,25 13 
 

43 GARCIA RUIZ DONATO 6,75 5,5 0,5 12,75 
 

44 CARMONA LLOPIS RICARDO 6,5 5,5 0,75 12,75 
 

45 NADAL GALLARDO ALBERTO 6,75 6 0 12,75 
 

46 LOPEZ ROMEU MARC 5,75 6,5 0,25 12,5 
 

47 BANUS PEDRENY DELIA 6,25 6 0,25 12,5 
 

48 VILLAS SANCHEZ RICARDO 6,25 5,5 0,5 12,25 
 

49 ALEU GOMEZ MIGUEL ANGEL 5,25 6,5 0,25 12 
 

50 GONZALEZ COLL MARC 6 5,75 0 11,75 
 

51 RODRIGUEZ ARMIJO MARTIN 5,75 5 0,75 11,5 
 

52 LOPEZ VALVERDE JORGE MOISES 6 5,5 0 11,5 
 

53 MOLINA GOMEZ JUAN 6 5,5 0 11,5 
 

54 REALES ALVAREZ VICTOR 5 5,5 0,75 11,25 
 

 

El tribunal, pren com criteri, que a igualtat de puntuació, l'ordre de prioritat vindrà donat per 

aquell que hagi obtingut millor puntuació en la prova teòrica (3er. exercici) de la fase 

d'oposició, per tant, es fa la proposta de nomenament de les següents persones: 

 

 
1er COGNOM 2on COGNOM NOM 

1 JUSTICIA DIAZ FRANCISCO JAVIER  

2 LEKHAL OUITINY FAROUK 

3 RUBIA MORALES JONATAN JAIME 

4 BRAVO GALLARDO SAMARA 

5 RODRIGUEZ MOTOS ABRAHAM 

 

Respecte a la borsa de treball, d’acord a la clàusula tretzena de les bases, per a la creació de 

la borsa de treball, a igualtat de puntuació, l'ordre de prioritat vindrà donat per aquell que 

hagi obtingut millor puntuació en la prova teòrica (3er. exercici) de la fase d'oposició, per 

tant la borsa de treball queda com segueix: 
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6 GARCIA GOMEZ CARLOS 

7 SCOCOZZA GALAN PABLO SEBASTIAN 

8 RINCON MARTINEZ EMILIO 

9 RUIZ CARMONA HECTOR 

10 BATLLE PRUAÑO JUAN JOSE 

11 GARCIA VILLAR ANDREA 

12 LUGO PEREZ JAVIER 

13 MARTIN DOMINGUEZ JAVIER 

14 URPI DELFA ARNAU 

15 REBOLLAR PEITX FERNANDO 

16 CERVELLO MELLADO MARC 

17 MARTINEZ MESTRES XAVIER 

18 MUÑOZ GRACIA ALBERT 

19 GARCIA MUÑOZ PIEDAD 

20 FUENTES MOLINA MANUEL 

21 BIAL SORIANO GUILLEM 

22 SANCHEZ AREVALO DANIEL 

23 CABRERA LOPEZ JORDI 

24 ANGUITA OJEDA AITOR 

25 HORNOS JUSTICIA BRIAN 

26 VARGAS REYES ROBERTO 

27 GUILLEN RUIZ ZAIDA 

28 MORCILLO VILLADEN OMAR 

29 SOLANO SERRAT ERIC 

30 MEDINA GONZALEZ DAVID 

31 JIMENEZ BAENA SERGI 

32 AYORA MAESTRO JAVIER 

33 DIAZ DELGADO ERIC 

34 CAMILLO REMON ALESSANDRO 

35 CASTILLO BRAVO RAUL 

36 GIL PIRRERA ISMAEL 
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37 MUÑOZ FELIX JOSE LUIS 

38 GIL MARTINEZ EDGAR 

39 ALFARO MONTERO DANIEL 

40 JAEN TIENZA RAUL 

41 SANCHEZ SANCHEZ ALBERTO 

42 GUTIERREZ MOYA DANIEL 

43 GARCIA RUIZ DONATO 

44 CARMONA LLOPIS RICARDO 

45 NADAL GALLARDO ALBERTO 

46 LOPEZ ROMEU MARC 

47 BANUS PEDRENY DELIA 

48 VILLAS SANCHEZ RICARDO 

49 ALEU GOMEZ MIGUEL ANGEL 

50 GONZALEZ COLL MARC 

51 RODRIGUEZ ARMIJO MARTIN 

52 LOPEZ VALVERDE JORGE MOISES 

53 MOLINA GOMEZ JUAN 

54 REALES ALVAREZ VICTOR 

 

Quan són les 20:00h s’aixeca la sessió, de la qual com a secretària, certifico. 

  

22 DE GENER DE 2021, ACTA REVISIÓ D’OFICI D’UNA PROVA PSICOTÈCNICA. 

 

A Cubelles, a les 11:30 hores del dia 22 de gener de 2021, a les dependències de la Policia 

Local de Cubelles. 

 

Hi assisteixen: 

 

Presidenta: Sra. Gemma Parra Masip, TAE departament de Secretaria Ajuntament de 

Cubelles. 

 

Vocals:  

Personal de l’Ajuntament 

Oscar Garcia Izquierdo, caporal Policia Local Cubelles. 

Núria Jané Orpí, tècnica arxiu Ajuntament de Cubelles. 

 

Personal tècnic especialitzat 

Daniel Guillem Puig, Inspector cap Policia Local Cubelles.       
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Juan Tomás Liñán Medina, sots inspector Policia Local Cubelles. 

 

Per part de l’ISPC 

Juan Vicente Alcalá Rodríguez, membre designat per l’ISPC. 

 

Per part de la DGA 

Sr. Sergio Altamirano Bravo, membre designat per la DGAS. 

 

Secretària:  

Sra. Susana Sánchez Rodríguez, administrativa de l’Ajuntament de Cubelles.        

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

Es reuneix de nou el tribunal atès que un membre del tribunal fa saber que li ha arribat certa 

informació d’un dels opositors que ha resultat apte a tots els exercicis que s’han dut a terme 

fins el moment i, que actualment seria un dels aspirants proposats a nomenament que seria 

nomenat funcionari en pràctiques i que hauria d’iniciar la propera setmana el Curs de Formació 

Bàsica de l’ISPC, en concret el Sr. Farouk Lekhal Ouitiny; la informació que ha rebut aquest 

membres és respecte que el Sr. Lekhal hauria pogut tenir conflictes o intervencions, en el 

passat, amb algun cos policial.  

 

Aquest aspirant va realitzar la seva entrevista el dimarts 19 a les 16:00 hores, el seu psicòleg 

avaluador va ser el Felip Pérez i el membre del tribunal que l’acompanyava durant l’entrevista 

era l’Oscar García Izquierdo. 

 

El Tribunal entén que aquesta informació sobre possibles conflictes entre l’aspirant i la policia 

hauria d’haver estat aportada com a resposta d’alguna de les preguntes formulades per 

l’avaluador i/o el membre del tribunal que l’acompanyava i que de ser certa aquesta informació 

rebuda i poder corroborar que aquesta no va ser aportada per l’aspirant durant l’entrevista, es 

creu que podria haver ocultat informació i, per tant, haver faltat a la veritat, situació que podria 

influir en el seu resultat final, ja que d'acord amb el darrer paràgraf de la base vuitena, exercici 

5è psicotècnic "la falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant". 

 

El Tribunal decideix demanar informe de l’exercici psicotècnic realitzat pel Sr. Lekhal. 

 

Hores més tard es recepciona dit informe que s’adjunta a l’acta i en la que es destaca que el 

Sr. Lekhal ha superat correctament els tests, però pel que fa a l’entrevista s’indica: 

 

“(…) Aspectes observats durant l’entrevista:  

 

Després de la benvinguda i per tal de reduir la càrrega ansiògena de la situació d’entrevista es 

contextualitza la intervenció com un diàleg franc i sincer mitjançant el qual intentem 

aproximar-nos a l’aspirant i conèixer-lo personal i professionalment tant com sigui possible. 

S’insisteix en aquest enquadrament de la relació més que en la finalitat avaluativa. Així també 

es va fer amb el Sr. LEKHAL OUITINY, FAROUK. 
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Vàrem poder constatar durant la interacció amb l’aspirant que malgrat les seves correctes i 

sintòniques habilitats comunicatives, la seva conducta no verbal denotava certa incomoditat i tal 

vegada poca autenticitat. Desviament de la mirada, moviments subtils del cap abaixant-lo, 

rigidesa postural, etc.  

 

Aquesta actitud es va fer palesa especialment explorant les àrees competencials :  

4. Autocontrol i Resistència a la Pressió.  

6. Motivació i Identificació amb l’Organització.  

 

Aquests indicadors no verbals van ser valorats singularment al final de l’entrevista pel binomi 

Membre del Tribunal/Tècnic de Selecció i van generar dubtes respecte l’apertura i 

transparència de l’aspirant en alguns àmbits psicoprofessionals. Tanmateix per tractar-se 

solament de percepcions compartides però no objectivables de l’exploració i considerant els 

resultats no disfuncionals de les proves psicotècniques administrades i el desenvolupament 

general de l’entrevista de contrast es va acordar concedir a l’aspirant una valoració final d’Apte. 

(...)”. 

 

Vist el que indica aquest informe i junt la informació rebuda, el Tribunal per majoria decideix 

que es procedeixi d'ofici, per part de les persones tècniques especialitzades en proves 

psicotècniques que van participar en el procés, a una revisió de l'exercici psicotècnic realitzat 

per un dels aspirants que va resultar proposat per al seu nomenament com agent per tal de 

cobrir una de les 5 places vacants. 

 

Se li demana a la Secretària del Tribunal que convoqui al Sr. Lekhal per a la revisió de l’exercici 

psicotècnic el dia 25 de gener. 

 

 

23 DE GENER DE 2021, ACTA DE LES REVISIONS DELS EXÀMENS TEÒRIC I/O 
CULTURAL SOL·LICITATS PELS INTERESSATS  EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER 
COBRIR 5 PLACES D’AGENTS, I PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A 
LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES 
 

 La Sra. Mònica Carbonell Acuña amb NIF 52422721V, mitjançant instància amb RE: 
2021-541, el dia 14 de gener de 2021 sol·licita revisió de l'examen cultural.  
 
Amb data 26 de gener de 2021 s’envia ofici informant-la de que s’ha repassat el seu 
examen i que la nota publicada és correcte. Se li adjunta còpia del seu examen amb les 
correccions. RS: 2021-948. 
 

 La Sra. Marife García Moliner amb NIF 47823269J, mitjançant instància amb RE: 2021-
600, el dia 15 de gener de 2021, sol·licita revisió de l’examen teòric. 
 
Amb data 26 de gener de 2021, s’envia ofici informant-la de que s’ha repassat el seu 
examen i que la nota publicada és correcte. Se li adjunta còpia del seu examen amb les 
correccions. RS: 2021-947. 
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 La Sra. Maria Isabel Recatalà Chiches amb NIF 52911278P, mitjançant instància amb 
RE: 2021-2076, el dia 9 de febrer de 2021, sol·licita còpia dels exàmens, cultural i teòric. 
  
Amb data 23 de febrer de 2021, s’envia ofici on se li adjunten els exàmens sol·licitats. 
RS: 2021-2119. 

 

 

25 DE GENER DE 2021, ACTA REVISIÓ 5è EXERCICI PSICOTÈCNIC. 

 

En data d’avui, 25 de gener de 2021 a les 17:00h, es realitza la revisió del 5è exercici 

psicotècnic amb la participació del propi aspirant. 

 

Hi assisteixen: 

 

Opositor:  

 

Sr. Farouk Lekhal Ouitiny 

 

Persona tècnica especialitzada en proves psicotècniques:  

 

Sr. Ramon Minoves Pujols, núm. col·legiat COPC-15898 

 

Vocals, personal tècnic especialitzat 

 

Sr. Daniel Guillem Puig, Inspector cap Policia Local Cubelles.   

 

La prova es realitza sense cap incident. 

 

 

26 DE GENER 2021, ACTA DESQUALIFICACIÓ SR. LEKHAL I NOVA PROPOSTA DE 

LLISTA 

 

A Cubelles, a les 12:00 hores del dia 26 de gener de 2021, a les dependències de la Policia 

Local de Cubelles. 

 

Hi assisteixen: 

 

Presidenta: Sra. Gemma Parra Masip, TAE departament de Secretaria Ajuntament de 

Cubelles. 

 

Vocals:  

Personal de l’Ajuntament 

Oscar Garcia Izquierdo, caporal Policia Local Cubelles. 

Núria Jané Orpí, tècnica arxiu Ajuntament de Cubelles. 

 

Personal tècnic especialitzat 
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Daniel Guillem Puig, Inspector cap Policia Local Cubelles.       

Juan Tomás Liñán Medina, sots inspector Policia Local Cubelles. 

 

Per part de l’ISPC 

Juan Vicente Alcalá Rodríguez, membre designat per l’ISPC. 

 

Per part de la DGAS 

Sr. Sergio Altamirano Bravo, membre designat per la DGAS. 

 

Secretària:  

Sra. Susana Sánchez Rodríguez, administrativa de l’Ajuntament de Cubelles.        

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

Avui 26 de gener de 2021 arriba el resultat de la revisió de l’exercici psicotècnic del Sr. Lekhal 

amb una qualificació diferent a l’obtinguda anteriorment, és a dir, ha passat a obtenir la 

qualificació de NO APTE segons l’informe de resultats d’avaluació psicotècnica emès pel 

professional competent. 

 

El mateix dia 26 de gener de 2021 el Sr. Oscar Garcia i el Sr. Daniel Guillem han signat 

conjuntament un document que fan arribar a la resta de tribunal en relació al Sr. Lekhal i les 

entrevistes a les que han assistit com a membres del Tribunal, quin contingut literal és el 

següent: 

 

“A Cubelles a la data de la signatura del present document i per deixar constància del contingut 

de les dues entrevistes realitzades al Sr. Farouk Lekhal Ouitiny, amb DNI 41.558.959-Y, 

aspirant a la convocatòria del procés de selecció per a l'accés en règim de funcionari de carrera 

i pel sistema concurs oposició lliure de 5 places vacants d'agent de la policia local de 

l'Ajuntament de Cubelles, es FA CONSTAR:  

 

Primer.- els Srs. Daniel Guillem Puig amb DNI 40996830-C i Oscar Garcia Izquierdo amb DNI 

52217689-F, han participat com a membres del tribunal de la convocatòria del citat procés de 

selecció. 

 

Segon.- el Sr. Farouk Lekhal Ouitiny, amb DNI 41.558.959-Y com aspirant a la convocatòria 

del procés de selecció per a l'accés en règim de funcionari de carrera i pel sistema concurs 

oposició lliure de 5 places vacants d'agent de la policia local de l'Ajuntament de Cubelles, va 

realitzar, tal i com es recull a les bases reguladores d’aquest procés de selecció, el 5è exercici 

– Psicotècnic, consistent inicialment en una bateria de tests objectius i, per complementar 

aquest primer exercici, una entrevista personal a fi d’integrar tots els elements explorats 

anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes, havia de ser present com a mínim un membre 

del tribunal. 

 

Tercer.- el dia 19 de gener de 2021 a les 16:00 hores, el Sr. Lekhal  va realitzar una primera 

entrevista dins d’aquest 5è exercici-Psicotècnic. En aquesta primera entrevista, va participar 
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com a personal tècnic el Sr. Felip Pérez Llorca, Psicòleg col·legiat al COPC amb número 123 i, 

com a membre del tribunal, el Sr. Oscar García Izquierdo amb DNI 52217689-F. 

 

En aquesta primera entrevista, entre d’altres, es van fer diverses preguntes al Sr. Lekhal, 

relacionades amb les sortides nocturnes amb els amics, on se li va preguntar directament si 

havia tingut mai cap incident o baralla i, va respondre que NO i que mai havia participat en cap 

baralla. En cap moment l’aspirant va fer referència al fet d’haver tingut cap incident amb cap 

cos policial.  

 

Quart.- Amb posterioritat a la realització d’aquesta primera entrevista, el tribunal de la 

convocatòria del procés de selecció per a l'accés en règim de funcionari de carrera i pel 

sistema concurs oposició lliure de 5 places vacants d'agent de la policia local, es va assabentar 

que el Sr. Farouk Lekhal Ouitiny, hauria pogut tenir conflictes o intervencions, en el passat, 

amb algun cos policial.  

 

El Tribunal va entendre que aquesta informació sobre possibles conflictes entre l’aspirant i la 

policia hauria d’haver sigut aportada com a resposta d’alguna de les preguntes formulades per 

l’avaluador i/o el membre del tribunal que l’acompanyava i que de ser certa aquesta informació 

rebuda i poder corroborar que aquesta no va ser aportada per l’aspirant durant l’entrevista, es 

creu que podria haver ocultat informació i, per tant, haver faltat a la veritat, situació que podria 

influir en el seu resultat final, ja que d'acord amb el darrer paràgraf de la base vuitena, exercici 

5è psicotècnic "la falsetat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant". 

 

El Tribunal va decidir demanar informe de l’exercici psicotècnic realitzat pel Sr. Lekhal. Hores 

més tard, es va recepcionar dit informe que s’adjunta a l’acta i en la que es destacava que el 

Sr. Lekhal havia superat correctament els tests però pel que feia a l’entrevista s’indicava: 

 

“(…) Aspectes observats durant l’entrevista:  

 

Després de la benvinguda i per tal de reduir la càrrega ansiògena de la situació d’entrevista es 

contextualitza la intervenció com un diàleg franc i sincer mitjançant el qual intentem 

aproximar-nos a l’aspirant i conèixer-lo personal i professionalment tant com sigui possible. 

S’insisteix en aquest enquadrament de la relació més que en la finalitat avaluativa. Així també 

es va fer amb el Sr. LEKHAL OUITINY, FAROUK. 

 

Vàrem poder constatar durant la interacció amb l’aspirant que malgrat les seves correctes i 

sintòniques habilitats comunicatives, la seva conducta no verbal denotava certa incomoditat i tal 

vegada poca autenticitat. Desviament de la mirada, moviments subtils del cap abaixant-lo, 

rigidesa postural, etc.  

 

Aquesta actitud es va fer palesa especialment explorant les àrees competencials :  

4. Autocontrol i Resistència a la Pressió.  

6. Motivació i Identificació amb l’Organització.  
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Aquests indicadors no verbals van ser valorats singularment al final de l’entrevista pel binomi 

Membre del Tribunal/Tècnic de Selecció i van generar dubtes respecte l’apertura i 

transparència de l’aspirant en alguns àmbits psicoprofessionals. Tanmateix per tractar-se 

solament de percepcions compartides però no objectivables de l’exploració i considerant els 

resultats no disfuncionals de les proves psicotècniques administrades i el desenvolupament 

general de l’entrevista de contrast es va acordar concedir a l’aspirant una valoració final d’Apte. 

(...)”. 

 

Vist el que indicava aquest informe i junt la informació rebuda, el Tribunal es va tornar a reunir i 

per majoria va decidir que es procedís d'ofici, per part de les persones tècniques 

especialitzades en proves psicotècniques que van participar en el procés, a una revisió de 

l'exercici psicotècnic realitzat per un dels aspirants que va resultar proposat per al seu 

nomenament com agent per tal de cobrir una de les 5 places vacants. 

 

Així, es va convocar al Sr. Lekhal el dia 25 de gener de 2021 a les 17:00 hores a les 

dependències del Centre Social de l'Ajuntament de Cubelles, per a la realització d'una nova 

entrevista de contrast amb el personal tècnic especialitzat. 

 

Cinquè.-   En aquesta nova entrevista realitzada al Sr. Lekhal, va participar com a personal 

tècnic especialitzat el Sr. Ramon Minoves Pujols, Psicòleg col·legiat al COPC amb número 

15898 i, com a membre del tribunal, el Sr. Daniel Guillem Puig amb DNI 40996830-C.  

 

Durant aquesta entrevista, que va seguir el mateix guió que la realitzada inicialment, es van 

tornar a realitzar diverses preguntes, entre les quals es va tornar a preguntar al Sr. Lekhal 

sobre possibles situacions d’estrès o de conflicte en la que hagués estat involucrat. En aquesta 

ocasió, el Sr. Lekhal, va acabar manifestant que feia anys havia estat involucrat en diverses 

situacions violentes, baralles, delictes i que, inclús, havien donat com a resultat la denúncia i 

posterior condemna penal del Sr. Lekhal, així com, una detenció policial.  

 

En concret, el Sr. Lekhal, va reconèixer haver estat involucrat en les següents situacions de 

conflicte sobre les quals no havia informat com a resposta a les preguntes realitzades durant la 

primera entrevista realitzada el dia 19 de gener de 2021: 

 

- Va estar implicat en una baralla durant un partit de futbol sala l’any 2014, a la que es 

van produir denuncies creuades. 

- L’any 2015 manifesta que va ser condemnat penalment per conduir un ciclomotor sense 

permís de conduir i, que s’havia preocupat d’esborrar els antecedents penals al 

respecte. 

- L’any 2016 va estar implicat en una baralla juntament amb el seu germà amb d’altres 

persones, durant la qual el Sr. Lekhal va arribar a trencar una samarreta i va ser 

condemnat penalment a pagar una multa. 

- També l’any 2016, manifesta que va ser detingut pels Mossos d’Esquadra per una 

denúncia a la que l’acusaven d’haver sostret un telèfon mòbil i haver produït unes 

lesions. Segons el Sr. Lekhal, aquesta causa va quedar arxivada.  
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En aquest sentit, entenen els informants i membres del tribunal d’aquesta convocatòria, que va 

quedar palès que el Sr. Lekhal, a banda de les apreciacions i avaluació de les diferents proves 

per part del personal tècnic especialitzat que realitzava aquest exercici, va ocultar informació i 

va faltar de forma deliberada a la veritat durant l’entrevista realitzada el dia 19 de gener de 

2021”. 

  

Vist l’informe del psicòleg Sr. Minoves que qualifica de no apte al Sr. Lekhal, junt les 

consideracions dels dos membres del Tribunal, autoritats ambdues, aquest Tribunal decideix 

qualificar al Sr. Lekhal com NO APTE en l’exercici psicotècnic. 

 

Com a conseqüència d’aquest resultat, es retrotrauen les actuacions fins al moment de publicar 

el llistat de les persones aspirants que han superat l’exercici psicotècnic, resultant que a la llista 

decau l’aspirant Sr. Farouk Lekhal Ouitiny, i per tant, no superant la fase d’oposició, no entra a 

la fase de concurs i també com a conseqüència no es dóna per realitzada la valoració dels 

seus mèrits, la proposta del seu nomenament, així com tampoc el reconeixement mèdic al 

que es va sotmetre. 

 

El tribunal acorda per majoria adoptar el mateix criteri de desempat que l'establert per la borsa 

de treball. És el criteri que menys s'aparta de la voluntat de l'ajuntament que ha aprovat les 

bases i que prefereix (en fase borsa de treball explícitament) a qui hagi tret millor nota en el test 

de l'examen del temari. 

 

Per tant, en igualtat de puntuació, l'ordre de prioritat vindrà donat, com segueix: 

 

1- En primer lloc, aquell que hagi obtingut millor puntuació en la prova teòrica (3er exercici) 

de la fase d'oposició. 

 

2- En cas de continuar l’empat, l'ordre de prioritat vindrà donat en segon lloc, per aquell 

que hagi obtingut millor puntuació en la prova cultural (2on  exercici). 

 

3- En cas de continuar l’empat, es realitzarà sorteig per determinar l'ordre. 

 

El Tribunal acorda que se li comuniqui personalment al Sr. Lekhal la seva desqualificació i, tant 

aviat aquest hagi estat notificat, es comuniqui a la resta d’aspirants la nova llista resultant 

publicant-la al web, fent una succinta referència a la revisió realitzada pel bé de la 

confidencialitat i protecció de les dades personals del Sr. Lekhal. 

 

27 DE GENER DE 2021, El Sr. HICHEM NASR YACOUB amb NIF 54176427L, presenta 

instància (RE 2021/1422) on sol·licita repetició de l’entrevista del psicotècnic. 

 

El tribunal acorda, fer arribar informe de la Presidenta del Tribunal, al departament de Recursos 

Humans, per a que puguin donar resposta a la persona interessada, transcrit literal diu:  

 

“INFORME TRIBUNAL SELECCIÓ 001/21 
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Att. Sra. Corvillo, regidora de RRHH Ajuntament de Cubelles 

 

En relació a l'escrit presentat pel Sr. Nasr Yacoub (RE 2020-1422, de data 27/01/21), 

considerat recurs d'alçada, li informem com a Tribunal que no és cert que s’hagi produït la 

repetició de cap prova a cap dels aspirants participants del procés selectiu i, per tant, no s’han 

vulnerat els principis constitucionals d’accés a la funció pública en igualtat de condicions, 

d’oportunitat i dret a la no discriminació 

 

D’acord amb el que consta públicament en la nota a la que fa referència el Sr. Nasr Yacoub, de 

data 26 de gener de 2021, publicada al web (https://www.cubelles.cat/pl294/ajuntament-seu-

e/informacio-oficial/ofertes-treball/id354/5-places-d-agent-de-policia-local-i-borsa-de-treball.htm) 

signada per la secretària d’aquest tribunal, el que es va realitzar el dia 25 de gener de 2021 a 

un aspirant, proposat per al seu nomenament, va ser una revisió de l’exercici psicotècnic, que 

va determinar-se efectuar, d’acord amb el criteri tècnic especialitzat, i d’acord amb la pròpia 

naturalesa de l’exercici i idiosincràsia del cas en particular, mitjançant la participació del propi 

aspirant en format de nova entrevista. 

 

Cal recordar que totes les persones aspirants poden sol·licitar la revisió de qualsevol dels 

exercicis i, de fet, pròximament es realitzaran les revisions de l’exercici psicotècnic d’aquelles 

persones que ho han sol·licitat, directament amb el personal tècnic especialitzat que va 

participar en el procés. 

 

La presidenta del Tribunal.” 

 

 

28 DE GENER DE 2021, el Tribunal acorda que es remeti nou escrit personal al Sr. Lekhal tot 

oferint-li la possibilitat de conèixer el contingut de l’informe del psicòleg de data 26 de gener de 

2021 i informant-lo que un dels motius pels que ha estat eliminat ha estat que ha estat provada 

la seva falsedat en les respostes. 

 

 

2 DE FEBRER DE 2021, ACTA DE LES PETICIONS DE REVISIONS DELS MÈRITS, EN EL 

PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 5 PLACES D’AGENTS, I PER LA CREACIÓ D’UNA 

BORSA DE TREBALL PER A LA POLICIA LOCAL DE CUBELLES 

 

Hi assisteixen: 

 

Presidenta: Sra. Gemma Parra Masip, TAE departament de Secretaria Ajuntament de 

Cubelles. 

 

Vocals:  

 

Personal de l’Ajuntament 

Sr. Oscar Garcia Izquierdo, caporal Policia Local Cubelles. 

Sra. Núria Jané Orpí, tècnica arxiu Ajuntament de Cubelles. 
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Personal tècnic especialitzat 

Sr. Daniel Guillem Puig, Inspector cap Policia Local Cubelles.       

Sr. Juan Tomás Liñán Medina, sots inspector Policia Local Cubelles. 

 

Secretària:  

Sra. Susana Sánchez Rodríguez, administrativa de l’Ajuntament de Cubelles.        

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

A continuació es detallarà el nom de l’opositor/a i la revisió corresponent. 

 

Juan José Batlle Pruaño 

 

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1168 de data 21/01/21 en la que sol·licita s'admeti 

certificat de serveis prestats en un altre ajuntament tot havent superat el termini atorgat per a la 

presentació de mèrits. 

  

En relació a la seva petició de que el Tribunal procedeixi a valorar els mèrits relatius a serveis 

prestats passat el termini per a la seva presentació en fase de concurs (el termini màxim 

acordat va estar fins a les 23h.59 minuts del dia 20 de gener de 2021), fem avinent que el 

Tribunal es regeix pel dret fonamental d'accés a la funció pública en condicions d'igualtat i 

conforme als principis de mèrit i capacitat (art. 23.2 CE), dret que és de predeterminació 

normativa i per això "la fijación ex ante de los criterios de selección, tanto de carácter absoluto 

como relativo, en que consistan la igualdad, mérito y capacidad para cada función es la única 

forma de que pueda ejercerse el derecho mismo”, com assenyala la Sentència del TC de 2 de 

març de 1998. 

  

Per tant, no és possible admetre fora de termini els mèrits al·legats en relació als serveis 

prestats ja que això suposaria la vulneració de l'esmentat dret d'accés a la funció pública en 

condicions d'igualtat, suposant per tant, una avantatja respecte la resta de persones aspirants 

que han complert els terminis per a la presentació de mèrits.  

  

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1220 de data 22/01/21 en el que es sol·licita revisió 

presencial d’exàmens. 

  

La secretària del Tribunal concertarà una cita amb el Sr. Batlle per tal de realitzar dita revisió 

presencial amb el Tribunal. 

  

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1459 de data 28/01/21 en el que es sol·licita recompte 

de mèrits. 

  

El tribunal ha procedit a revisar els mèrits al·legats i es ratifica en la seva valoració.  
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A continuació es procedirà a exposar els motius de la no concordança amb allò al·legat en la 

instància: 

  

- Pel que fa als cursos homologats ISPC, coincideix el Tribunal amb la valoració feta pel 

Sr. Batllet d'atorgar-li a dos cursos 0,25 punts, però discrepa en atorgar-li als altres dos 

cursos aportats homologats per ISPC una valoració de 0,50 cadascun sinó de 0,40, ja 

que els cursos són de 100 hores lectives i segons les bases per cursos de 51 a 100 

hores es valora amb 0,40 (durada superior sí que seria 0,50). 

  

- Pel que fa als cursos sense homologació ISPC, s'han valorat pel tribunal en 0,05 

cadascú, en contra de la valoració presentada pel Sr. Batlle que fa de 0,10 cadascú. Els 

dos cursos són de 25 hores lectives i segons les bases per cursos d'una durada igual o 

inferior a 25 hores es valora amb 0,05 (per cursos de 26 a 50 hores sí que seria 0,1). 

  

- Pel que fa a l'antiguitat, només ha pogut acreditar en termini el certificat de serveis 

prestats a l'Ajuntament de Torredembarra, sis mesos complerts, per tant la valoració del 

Tribunal és correcta: 0,6 punts (front els 1,8 punts reclamats pel Sr. Batlle). 

  

- Pel que fa a l'equivalència al Batxillerat al·legada pel Sr. Batlle, indicar-lo que la titulació 

de tècnic o de formació en grau mig no equival a Batxillerat, sinó en tot cas a la ESO 

(d'acord amb article 4 de la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se 

establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación), per quin motiu no s'ha valorat ja que no s'acredita disposar de la 

equivalència en Batxillerat. 

 

Juan Molina Gómez 

 

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1214 de data 22/01/21 

  

El tribunal ha procedit a revisar els mèrits al·legats i es ratifica en la seva valoració: 0 punts. 

  

A continuació s’exposen els motius pels que no s'han valorat els mèrits al·legats en documents: 

  

- Certificat cooperació i gestió de la seguridad pública en fronteras impartit per CUGC no 

merita perquè ni és impartit ni homologat per ISPC ni és impartit per una administració 

pública  

 

- Certificat ciclo de encuentros virtuales nuevas tecnologías aplicadas...no merita perquè 

ni és impartit ni homologat per ISPC ni és impartit per una administració pública  

  

- Certificat curs nueva movilidad en tiempos de COVID19 no merita perquè ni és impartit 

ni homologat per ISPC ni és impartit per una administració pública  
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- Certificat curso soporte vital y RPC no merita perquè ni és impartit ni homologat per 

ISPC ni és impartit per una administració pública  

 

- Certificat d'equivalència nivell de català. El certificat conté una errada doncs indica 

“nivell de suficiència” i tot seguit ho qualifica amb la lletra B. Oficialment al nivell de 

suficiència se li qualifica de C1, i B2 ve qualificat amb un nivell intermedi. Segons les 

bases, només puntuaria el nivell C1 (suficiència) amb 0,25 punts o nivell C2 (superior) 

amb 0,50 punts. 

  

Atès que es va apreciar aquesta errada en el certificat presentat pel Sr. Molina, aquest Tribunal 

va deduir que el Sr. Molina disposava del nivell B2, en cap cas del nivell C1 pels següents 

motius: perquè aporta com titulació el graduat escolar (segons l’ORDRE VCP/491/2009, de 12 

de novembre, el títol de Graduat Escolar sempre que s'hagi cursat a Catalunya atorga 

l'equivalència en B2), i no cap d'altre que, d'acord amb la normativa, podria ser equivalent a un 

nivell de suficiència o C1 (ESO, BUP, Batxillerat, FP2, etc).  

  

D'acord amb això, el Tribunal no va valorar el nivell de català per no acreditar nivell C1 o nivell 

C2 

  

- Certificat de contribución de la criminalística a la seguridad pública impartit per CUGC 

no merita perquè ni és impartit ni homologat per ISPC ni és impartit per una 

administració pública  

  

- Certificat assistència jornada una visión 360 grados de la seguridad en el mundo retail, 

no merita perquè ni és impartit ni homologat per ISPC ni és impartit per una 

administració pública  

  

- Certificat assistència curs pandèmia i homes, una visió des de la presó, no merita 

perquè no consta aprofitament, requisit de les bases 

 

- Certificat jornada el terrorismo en la era de la postmodernidad, no merita perquè ni és 

impartit ni homologat per ISPC ni és impartit per una administració pública i tampoc 

constaria aprofitament. 

 

 

Héctor Ruíz Carmona 

 

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1282  de data 25/01/21 

  

El tribunal ha procedit a revisar els mèrits al·legats i es ratifica en la seva valoració. 

  

Es coincideix amb la valoració aportada pel Sr. Ruíz pel que fa a antiguitat (2 punts), certificat 

nivell de català (0,25), i recompenses i distincions (0,40), no així pel que fa a tota la valoració 

realitzada en apartat de formació professional.  
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A continuació es procedirà a exposar els motius de la no puntuació d'algun dels mèrits 

al·legats: 

  

- Pel que fa als dos cursos impartits per la Diputació de Barcelona (Curs bàsic de 

mesuraments sonomètrics i curs sobre normativa i legislació en matèria de trànsit) no 

consta que hagi estat amb aprofitament, un dels requisits que indiquen les bases. 

 

- Pel que fa als tres cursos impartits pel Consell Català de Ressuscitació (Curs de suport 

vital bàsic i DEA, més Curs SVB+ DEA del 2008 i Curs SVB + DEA - Adult del 2010) no 

meriten perquè ni són impartits ni homologats per ISPC ni són impartits per una 

administració pública  

 

- Pel que fa als dos cursos impartits per ISPC (curs d'actualització sobre tècniques de 

rescat urbà i curs d'actualització sobre ascensors), no consta que hagi estat amb 

aprofitament, un dels requisits que indiquen les bases. 

 

- Pel que fa al curs de formació bàsica per a bombers voluntaris, el Tribunal ha considerat 

que no merita atès que no es troba relacionat amb la professió de policia local (requisit 

exigible a les bases). 

 

 

Arnau Urpí Delfa 

 

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1217 de data 22/01/21 

  

El tribunal ha procedit a revisar els mèrits al·legats i es ratifica en la seva valoració. 

  

Es confirma la valoració realitzada pel Sr. Urpí pel que fa als mèrits d'antiguitat (2,2), mèrits en 

formació acadèmica (1) i mèrits en coneixement de la llengua catalana (0,25), resultant 3,45. 

  

No s'han valorat els mèrits aportats en relació a la formació personal pels següents motius: 

  

- Pel que fa al curs d'agent interina, el Tribunal considera que no merita perquè tal com 

indiquen les bases, no es comptabilitza el "curs de formació bàsica", i per tant, el 

Tribunal interpreta que el curs d'agent interina és equivalent al curs de formació bàsica, 

inclús menor, i seria discriminatori i totalment incoherent valorar el curs d'agent interí i 

no el de formació bàsica impartit també per l'ISPC. 

 

- Pel que fa al curs aportat d'intervenció policial en seguretat ciutadana impartit per 

NETPOL no merita perquè ni és impartit ni homologat per ISPC ni és impartit per una 

administració pública (NETPOL és una empresa privada). 

 

Javier Ayora Maestro 

 

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1454 de data 27/01/21 
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El tribunal ha procedit a revisar els mèrits al·legats i es ratifica en la seva valoració.  

  

El Sr. Ayora sol·licita li sigui valorat com a mèrit per equivalència a batxillerat (0,5 punts) el 

certificat aportat de que ha superat una prova d'accés a cicles formatius de grau superior i es 

troba en possessió del títol de Graduat en ESO. El mateix certificat indica "(…) serà equivalent 

al títol de Batxiller, als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats (…). 

  

Doncs bé, tal com ja s'indica en el propi certificat parcialment transcrit, així com tal com s'indica 

en el propi redactat de l'article 4.1 Orden EDU/1603/2009 de 10 de junio (en la seva redacció 

donada per la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo),  l'equivalència de la superació de la prova 

d'accés a la formació professional de grau superior (junt l'acreditació de la possessió del títol de 

la ESO) al títol de Batxiller ho és A LOS UNICOS EFECTOS DE ACCESO A EMPLEOS 

PÚBLICOS Y PRIVADOS, és a dir, per a poder acreditar que es compleix amb un dels requisits 

generals per a poder participar en un determina procés selectiu, PERÒ NO ALS EFECTES 

ACADEMICS, I PER TANT, NO ÉS VALORABLE COM A MÈRIT EN FASE DE CONCURS, 

atès que el que es troba establert en les bases és disposar de la titulació de batxillerat o 

equivalent als efectes acadèmics ja que es troba situat en l'apartat de mèrits de formació 

acadèmica. 

  

Com bé diu la doctrina jurisprudencial que avala la interpretació d’aquest tribunal (entre d’altres 

STSJ Extremadura de 7 de març de 2019; STS de 26 de febrer de 2013; STS de 19 de maig de 

2014; STS 13 de maig de 2015) “en modo alguno puede ser aplicable a una titulación 

académica una equivalencia que es exclusivamente profesional y nunca académica. La 

puntuación de un punto solamente se otorga cuando se dispone de los títulos oficiales 

recogidos en la base (sexta) o de aquellos que son equivalentes académicamente, pero no 

cuando se dispone de una equivalencia profesional que es distinta y está limitada en la 

normativa aplicable exclusivamente para el acceso a un empleo”. 

 

 

Ismael Gil Pirrera 

 

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1585 de data 29/01/21 

  

El tribunal ha procedit a revisar els mèrits al·legats i es ratifica en la seva valoració.  

  

A continuació es procedirà a exposar els motius de la no puntuació de cap dels mèrits al·legats 

en instancia de 29/01/21: 

  

- Curso de rastreador de COVID-19 no merita ja que el Tribunal ha considerat que no té 

relació amb la professió (requisit de les bases). Els temes tractats en les pròpies 

jornades (aportades pel Sr. Gil) així ho corroboren. 

 

- Curso de instrucción militar profesional de tropa y marinería con especialidad en 

infantería ligeral impartida por el Ministerio de Defensa, no merita perquè només s'han 



 

 

 

 

Página 59 de 79 
 

considerat els cursos relacionats amb la professió de la policia local. No s'han meritat ni 

cursos de vigilància privada ni cursos de l'exèrcit. L'exèrcit no es considera ni cos  ni 

força de seguretat, d'acord amb el que disposa l'article 9, en relació amb l'article 2, de la 

Llei orgànica 2/1986. 

 

- Distinció per la participació a la Missió Balmis signada per l'excma. Sra. Ministra de 

Defensa no merita perquè les bases indiquen que es valoren les recompenses i 

distincions dels cossos de policia local o de la resta de cossos i forces de seguretat i, 

com ja s'ha dit anteriorment, les forces armades no es consideren cossos ni forces de 

seguretat.  

 

 

Alberto Sánchez Sánchez 

 

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1324 de data 24601/21 

  

El tribunal ha procedit a revisar els mèrits al·legats i es ratifica en la seva valoració: 0,25 per 

tenir nivell C1 de català. 

  

En la seva instància exposa tenir en compte l'accés a la universitat per majors de 25 anys com 

equivalent al Batxillerat (0,5 punts) així com els dos cursos de l'àmbit policial de 138 hores 

organitzats pel CSIF que sumarien 0,5 punts cadascun. 

  

Pel que fa a l'equivalència del Batxillerat, la prova d'accés  superada per majors de 25 anys no 

és equivalent al Batxillerat a efectes acadèmics.  

  

Tal com s'indica en el propi redactat de l'article 4.3 Orden EDU/1603/2009 de 10 de junio (en la 

seva redacció donada per la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo), l'equivalència de la 

superació de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys (junt l'acreditació de la 

possessió del títol de la ESO o haver superat almenys 15 crèdits ECTS) al títol de Batxiller ho 

és A LOS UNICOS EFECTOS DE ACCESO A EMPLEOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, és a dir, 

per a poder acreditar que es compleix amb un dels requisits generals per a poder participar en 

un determina procés selectiu, PERÒ NO ALS EFECTES ACADEMICS, I PER TANT, NO ÉS 

VALORABLE COM A MÈRIT EN FASE DE CONCURS, atès que el que es troba establert 

en les bases és disposar de la titulació de batxillerat o equivalent als efectes acadèmics 

ja que es troba situat en l'apartat de mèrits de formació acadèmica. 

  

Com bé diu la doctrina jurisprudencial que avala la interpretació d’aquest tribunal (entre d’altres 

STSJ Extremadura de 7 de març de 2019; STS de 26 de febrer de 2013; STS de 19 de maig de 

2014; STS 13 de maig de 2015) “en modo alguno puede ser aplicable a una titulación 

académica una equivalencia que es exclusivamente profesional y nunca académica. La 

puntuación de un punto solamente se otorga cuando se dispone de los títulos oficiales 

recogidos en la base (sexta) o de aquellos que son equivalentes académicamente, pero no 

cuando se dispone de una equivalencia profesional que es distinta y está limitada en la 

normativa aplicable exclusivamente para el acceso a un empleo”. 
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I pel que fa als dos cursos organitzats per CSIF aquests no meriten perquè ni són impartits ni 

homologats per ISPC ni són impartits per una administració pública (els Sindicats no són 

administració pública). 

 

 

Donato García Ruíz 

 

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1216 de data 22/01/21 

  

El tribunal ha procedit a revisar els mèrits al·legats i es ratifica en la seva valoració.  

  

A continuació es procedirà a exposar els motius de la no puntuació de cap dels mèrits al·legats 

en relació a formació professional (la meritació de l'antiguitat, 0,50, efectivament es correspon 

amb la valorada pel Sr. Donato García): 

  

- Pel que fa als cursos (12) de NETPOL, no meriten perquè ni són impartits ni homologats 

per ISPC ni són impartits per una administració pública (NETPOL és una empresa 

privada). 

 

- Pel que fa al curs de conducció policial vehicles turismes impartit per FAST no merita 

perquè ni és impartit ni homologat per ISPC ni per una administració pública. 

 

- Pel que fa als 12 cursos d'Aula Policial, no meriten perquè ni són impartits ni 

homologats per ISPC ni són impartits per una administració pública  

 

 

Jorge Moisés López Valverde 

 

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1240 de data 24/01/21 

  

El tribunal ha procedit a revisar els mèrits al·legats i es ratifica en la seva valoració. A 

continuació es procedirà a exposar els motius de la no puntuació de cap dels mèrits al·legats: 

  

- El títol de tècnic de grau mig administratiu no equival a Batxiller. La disposició addicional 

31 de la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, estableix El título de Técnico 

auxiliar de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de 

la Reforma Educativa tendrá los mismos efectos académicos que el título de Graduado 

en Educación Secundaria y los mismos efectos profesionales que el título de Técnico de 

la correspondiente profesión. 

 

- Per aquest motiu no s'ha valorat pel Tribunal ja que a les bases el títol de la ESO no 

merita 
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- Els 8 títols aportats en relació al curs de Vigilants de seguretat (…) no meriten perquè ni 

són impartits ni homologats per ISPC ni són impartits per una administració pública 

(està impartit per una fundació depenent d'un sindicat, que no és administració pública, i 

el fet que estigui finançat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya no 

significa que estigui impartit per una administració pública). 

 

- El curs universitari d'especialització en criminalista impartit per la Universitat Europea 

Miguel de Cervantes no merita perquè ni és impartit ni homologat per ISPC ni és impartit 

per una administració pública (les universitats no són administracions publiques) 

 

- El curs universitari d'especialització en direcció de seguretat integral impartit per 

Universitat de Vic no merita perquè ni és impartit ni homologat per ISPC ni és impartit 

per una administració pública (les universitats no són administracions publiques) 

 

- El curs universitari d'especialització en protecció civil i emergències impartit per la 

Universitat Europea Miguel de Cervantes no merita perquè ni és impartit ni homologat 

per ISPC ni és impartit per una administració pública (les universitats no són 

administracions publiques) 

 

- El curs de Vigilant de seguretat impartit per AS formació no merita perquè ni és impartit 

ni homologat per ISPC ni és impartit per una administració pública  

 

- El curs d'escolta privat no merita perquè ni és impartit ni homologat per ISPC ni és 

impartit per una administració pública  

 

Javier Martín Domínguez 

 

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1242 de data 24/01/21 

  

S'ha procedit a revisar els mèrits al·legats ratificant-se el Tribunal amb allò valorat anteriorment. 

 

A continuació es justificarà el que contrariï allò al·legat pel Sr. Martín. 

  

Pel que fa a la formació professional, confirmem la valoració proposada pel Sr. Martín a 

excepció dels cursos següents segons numeració pròpia del propi aspirant aportada en la 

instancia, que el Tribunal entén que no puntuen pels següents motius: 

  

2. No està impartit ni homologat per ISPC així com tampoc ha estat impartit per una 

administració pública (els sindicats no són administració pública) 

3. No està impartit ni homologat per ISPC així com tampoc ha estat impartit per una 

administració pública (els sindicats no són administració pública) 

4. No consta aprofitament (requisit de les bases) 

6. No està impartit ni homologat per ISPC així com tampoc ha estat impartit per una 

administració pública (els sindicats no són administració pública) 

8. No consta aprofitament (requisit de les bases) 
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9. No està impartit ni homologat per ISPC així com tampoc ha estat impartit per una 

administració pública  

13. No consta aprofitament (requisit de les bases) 

16. No consta aprofitament (requisit de les bases) 

19. No està impartit ni homologat per ISPC així com tampoc ha estat impartit per una 

administració pública (MB és una empresa privada) 

20. No està impartit ni homologat per ISPC així com tampoc ha estat impartit per una 

administració pública ((els sindicats no són administració pública) 

21. No està impartit ni homologat per ISPC així com tampoc ha estat impartit per una 

administració pública (els sindicats no són administració pública) 

  

Pel que fa a l'antiguitat, confirmem la valoració proposada pel Sr. Martín (2,5 punts) 

coincident amb la valoració feta pel Tribunal (2,5) 

  

Pel que fa a la formació acadèmica, ratifiquem la valoració atorgada pel Tribunal, que és de 

0,50 i no la proposada pel Sr. Martín (1 punt) atès que la titulació de formació professional de 

segon grau, encara que no equival estrictament a la de batxillerat superior (requisit de les 

bases) sinó a un primer de Batxillerat (Real Decreto 986/1991, de 14 de junio. Anexo I), es va 

considerar adient qualificar-la com equivalent i atorgar-li 0,50 punts. En tot cas, el que no se li 

pot assimilar o efectuar equivalència de cap de les maneres és a un grau universitari (1 punt) 

  

Pel que fa al coneixement de la llengua catalana, ratifiquem la valoració atorgada pel 

Tribunal, que és de 0,25 i no la proposada pel Sr. Martín (0,50) atès que el certificat aportat, de 

l'any 2006, acredita condicions acadèmiques equivalents al certificat nivell C de la DGPL, 

d'acord amb les equivalències del Decret 161/2002. Doncs bé, d’acord amb el Decret 3/2014, 

de modificació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de 

coneixements de català, s’han substituït les denominacions dels certificats de la Direcció 

General de Política Lingüística de la manera següent:  

 

Certificat de nivell bàsic català (A bàsic) per Certificat de nivell bàsic (A2)  

Certificat de nivell elemental (A elemental) per Certificat de nivell elemental (B1)  

Certificat de nivell intermedi (B) per Certificat de nivell intermedi (B2)  

Certificat de nivell de suficiència (C) per Certificat de nivell de suficiència (C1)  

Certificat de nivell superior (D) per Certificat de nivell superior (C2)  

  

En conseqüència, el nivell C aportat pel Sr. Martín actualment és considerat Nivell de 

suficiència C1, i d'acord amb les bases, aquest nivell merita amb 0,25 punts, no pas amb 0,50. 

  

En últim lloc, pel que fa a recompenses i distincions, ratifiquem la valoració atorgada pel 

Tribunal (0,50), coincident amb la valoració aportada pel Sr. Martín (0,50). 

 

Omar Morcillo Villadén 

 

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1241 de data 24/01/21. 
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El tribunal ha revisat tota la documentació aportada i es ratifica amb la valoració realitzada en 

els mèrits de fase de concurs. A continuació indiquem com s'ha procedit a valorar la seva 

documentació: 

 

- Curs de bastó policial 0,05. 

- Certificat acreditatiu nivell C suficiència català 0,25. 

- Títol graduat en educació secundària és requisit, no merita, 0. 

- Curs estratègies operatives en seguretat ciutadana de la Diputació de Tarragona, 0,1. 

- Antiguitat a l'Ajuntament de Vila-seca amb aportació d'edicte nomenament agent interí a 

Vila-seca més nòmina de desembre 2019, no s'ha valorat perquè no s'ha acreditat 

d'acord amb les bases (l’experiència professional en les administracions o empreses del 

sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació 

expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, 

període de temps, data de finalització, règim de dedicació i experiència adquirida"). 

- Curs de interrogatoris policials i avaluació de la veritat, impartit per Instituto Superior de 

Seguridad Pública no s'ha valorat perquè ni es tracta d'un curs organitzat ni homologat 

per l'ISPC i tampoc és impartit per altra administració pública (el NETPOL és una 

empresa privada). 

- Curso de prevención de drogas impartit pel Centro de Prácticas Universitarias Lucía Botín 

no s'ha valorat perquè ni es tracta d'un curs organitzat ni homologat per l'ISPC i tampoc 

és impartit per altra administració pública (les universitats no són administració pública). 

- Curs de Relación Policía Ciudadano impartit per Federación de Servicios Públicos de 

UGT-PV, i homologat per Institut de Seguretat Pública de València i Administracions 

Públiques de la Generalitat Valenciana, no s'ha valorat perquè s'ha impartit per un 

sindicat (que no és administració pública) i encara que estigui homologat per una 

Administració Pública, les bases només accepten homologacions pel que fa als cursos 

homologats per l'ISPC, no per les administracions. 

- Curs d'actualització de seguretat ciutadana del Sindicat de comanaments policials locals 

de Catalunya no s'ha valorat perquè ni es tracta d'un curs organitzat ni homologat per 

l'ISPC i tampoc és impartit per altra administració pública (els sindicats no són 

administració pública). 

- Diploma d'assistència i superació del curs d'actualització en matèria de trànsit i seguretat 

vial organitzat per la policia local de Capellades, 0,05 (impartit per administració pública i 

fins 25 hores, 0,05). 

- Diploma del curs personal de control d'accés no s'ha valorat perquè està impartit per una 

empresa privada. 

- Curs de falsedat documental impartit per Federación Servicios Públicos UGT-PV no s'ha 

valorat perquè ni es tracta d'un curs organitzat ni homologat per l'ISPC i tampoc és 

impartit per altra administració pública (els sindicats no són administració pública) 

- Diploma per haver superat els estudis dels corresponents mòduls i proves físiques que el 

capaciten per a poder- se presentar a proves selectives de vigilant de seguretat impartit 

per CEASFOR, centre homologat per ISPC, no s'ha valorat perquè únicament es valoren 

els cursos relacionats amb la professió d'agent de la policia local 
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- Curs sobre dispositius estàtics de control i seguretat organitzat per Ajuntament de 

Capellades, 0,05 

- Curs sobre tècniques d'investigació bàsiques impartit per Ajuntament Capellades, 0,25 

- Curs sobre investigació d'incendis impartit per Ajuntament de Capellades, 0,25 

- Curs sobre detecció i tractament de grups violents... impartit per Ajuntament de 

Capellades, 0,05 

- Curs identificació de persones impartit per Federació SSPP d'UGT-PV no s'ha valorat 

perquè ni es tracta d'un curs organitzat ni homologat per l'ISPC i tampoc és impartit per 

altra administració pública (els sindicats no són administració pública) 

- Curs d'autoprotecció i operativa en seguretat ciutadana impartit per Aj. Capellades 0,05 

- Diploma del curs Atenció Sanitària impartit per Creu Roja no s'ha valorat perquè ni es 

tracta d'un curs organitzat ni homologat per l'ISPC i tampoc és impartit per altra 

administració pública. 

- Curs sobre investigació de delictes contra el patrimoni impartit per Aj. Capellades 0,05 

- Curs sobre policia administrativa i seguretat ciutadana impartit per Aj. Capellades 0,05 

- Taller sobre les primeres intervencions amb víctimes de violència masclista i domèstica 

impartit per ISPC, 0,15 

- Diploma del curs suport a l'atenció sanitària impartit per Creu Roja no s'ha valorat perquè 

ni es tracta d'un curs organitzat ni homologat per l'ISPC i tampoc és impartit per altra 

administració pública. 

- Diploma del curs inicial de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico 

impartit per UGT no s'ha valorat perquè ni es tracta d'un curs organitzat ni homologat per 

l'ISPC i tampoc és impartit per altra administració pública (els sindicats no són 

administració pública) 

- Certificat curs prevención de riesgos laborales básico impartit per Fundación Tripartita no 

s'ha valorat perquè ni es tracta d'un curs organitzat ni homologat per l'ISPC i tampoc és 

impartit per altra administració pública (els sindicats no són administració pública), així 

com tampoc té relació amb la professió 

- Diploma de curs de interpretación de planos, impartit per la Fundación laboral de la 

construcción de Catalunya, no s'ha valorat perquè ni es tracta d'un curs organitzat ni 

homologat per l'ISPC i tampoc és impartit per altra administració pública. 

- Diploma curs policia de proximitat impartit per la fundació formació i empresa Mas 

Carandell no s'ha valorat perquè ni es tracta d'un curs organitzat ni homologat per l'ISPC i 

tampoc és impartit per altra administració pública  

- Diploma curs de criminologia impartit per Aj. Capellades, 0,30 

- Curs d'aspirant a vigilant de seguretat privada impartit per CEASFOR BARCELONA SL, 

no s'ha valorat perquè no té relació amb la professió. 

- Curs d'operador de cianòmetre impartit per Aj. Capellades, 0,05 

- Curs d'actualització en matèria de transit impartit per ACM i Diputació Tarragona, 0,05 

- Curs semi presencial d'actuació policial en inspeccions de locals impartit per Diputació 

Tarragona i ACM, 0,01 

- Curs de suport vital basic amb DEA impartit per CCR i d'altres, no s'ha valorat perquè ni 

es tracta d'un curs organitzat ni homologat per l'ISPC i tampoc és impartit per altra 

administració pública  
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- Jornada sobre abús sexual a menors impartit per ISPC, no s'ha valorat perquè no consta 

que s'hagi realitzat amb aprofitament, tal com s'indica que ha de ser així en les bases. 

- Curs d’aspectes generales del SARS-CoV-2 impartit per Ajuntament Vila-seca, 0,05 

- Curs de conceptes bàsics sobre la normativa de protecció de dades per a policies locals 

impartit per Dip. Tarragona i ACM, no s'ha valorat perquè no consta que s'hagi realitzat 

amb aprofitament. 

- Antiguitat: s'ha valorat amb 0,8 el temps com policia local a Aj. Vila-seca, i amb 0,2 l'any 

complert de vigilant entre Aj. Vilallonga i el de Guissona. Pel que fa al temps treballat al 

Port de Tarragona, no s'ha valorat perquè la policia portuària no és un cos policial d'acord 

amb la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de maig, de Forces i Cossos de Seguretat, i les bases 

només valoren l'antiguitat en cossos policials o funcions de vigilant en municipis que no 

disposen de Policia Local. 

 

Aitor Anguita Ojeda 

 

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1258 de data 22/01/21 

  

Aquest Tribunal ha revisat els documents al·legats per a fase de concurs i es ratifica amb la 

puntuació atorgada, tot informant que: 

  

- El projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants del grau no ha 

estat valorat per no ser puntuable segons les bases del procés selectiu. 

- El certificat suficiència C1 ha estat valorat amb 0,25 

- El diploma del curs ACTUALITZACIÓ DE TRANSIT; el d'ACTUACIONS POLICIALS EN 

DELICTES VIOLENTS i el  de FORMACION PRACTICA EN TECNICAS DE 

INTELIGENCIA EN FUENTES ABIERTAS -OSINT- no han estat valorats perquè no han 

estat ni organitzats ni homologats per l'ISPC així com tampoc han estat impartits per 

altres administracions públiques (els Sindicats no són administració pública) 

- El certificat de la jornada SOBRE EL TRAFIC D'ESSERS HUMANS COM A FENOMEN 

TRANSNACIONAL impartit per l'ISPC i el certificat de les jornades D'ANÀLISI DE 

PERFILS CRIMINALS impartit per l'ISPC no han estat valorats perquè no consten haver-

se realitzat amb aprofitament, tal com s'indica en les bases (consta que ha participat, però 

no que hagi estat amb aprofitament). 

- El certificat de serveis prestats a Roda de Berà ha estat valorat amb 0,6. 

- El certificat acreditatiu d'haver pagat drets expedició títol en GRADUAT EN SEGURETAT 

ha estat valorat amb 1 punt atès que acredita formació en grau. 

 

Daniel Sánchez Arévalo 

 

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1301 de data 25/01/21 i RE 2021/1303 de data 

25/01/21 

  

Tal com s'indica en el propi redactat de l'article invocat en la instància (art. 4.3 Orden 

EDU/1603/2009 de 10 de junio, en la seva redacció donada per la Orden EDU/520/2011, de 7 

de marzo), l'equivalència de la superació de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 
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anys (junt l'acreditació de la possessió del títol de la ESO o haver superat almenys 15 crèdits 

ECTS) al títol de Batxiller ho és A LOS UNICOS EFECTOS DE ACCESO A EMPLEOS 

PÚBLICOS Y PRIVADOS, és a dir, per a poder acreditar que es compleix amb un dels requisits 

generals per a poder participar en un determina procés selectiu, PERÒ NO ALS EFECTES 

ACADEMICS, I PER TANT, NO ÉS VALORABLE COM A MÈRIT EN FASE DE CONCURS, 

atès que el que es troba establert en les bases és disposar de la titulació de batxillerat o 

equivalent als efectes acadèmics ja que es troba situat en l'apartat de mèrits de formació 

acadèmica. 

  

Com bé diu la doctrina jurisprudencial que avala la interpretació d’aquest tribunal (entre d’altres 

STSJ Extremadura de 7 de març de 2019; STS de 26 de febrer de 2013; STS de 19 de maig de 

2014; STS 13 de maig de 2015) “en modo alguno puede ser aplicable a una titulación 

académica una equivalencia que es exclusivamente profesional y nunca académica. La 

puntuación de un punto solamente se otorga cuando se dispone de los títulos oficiales 

recogidos en la base (sexta) o de aquellos que son equivalentes académicamente, pero no 

cuando se dispone de una equivalencia profesional que es distinta y está limitada en la 

normativa aplicable exclusivamente para el acceso a un empleo”. 

 

 

Xavier Martínez Mestres 

 

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1233 de data 22/01/21 

  

Per antiguitat es va procedir a atorgar-li 1,40 punts que l’aspirant també ha  considerat en la 

instancia. Per tant res a dir. 

  

Per formació acadèmica es va procedir a atorgar-li tots els punts considerats per l’aspirant en la 

instancia, a excepció dels 2 punts en relació als 20 cursos (c.2), als que se’ls va atorgar 0,1 pel 

següent motiu i que el Tribunal ratifica: 

  

- Tal com s'indica en les bases, "per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, 

realitzats amb aprofitament, i impartits per d'altres administracions públiques". 

 

Els cursos que el Sr. Martínez ha presentat impartits per NETPOL o Instituto Superior de 

Seguridad pública no han estat valorats per no tractar-se NETPOL d'una administració pública 

(és una empresa privada). 

 

En canvi sí que se l'ha valorat en 0,05  el curs tàctic de bastó policial extensible atès que ha 

estat impartit per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. 

  

Pel que fa per coneixements de la llengua catalana, es va procedir a atorgar-li els 0,25 punts 

que el Sr. Martínez també ha considerat a la instància. Res a dir. 

 

Piedad García Muñoz 
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Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1328 de data 26/01/21 

  

En relació a la seva petició de que el Tribunal procedeixi a valorar els mèrits relatius a serveis 

prestats passat el termini per a la seva presentació en fase de concurs (el termini màxim 

acordat va estar fins a les 23h.59 minuts del dia 20 de gener de 2021), es fa avinent que el 

Tribunal es regeix pel dret fonamental d'accés a la funció pública en condicions d'igualtat i 

conforme als principis de mèrit i capacitat (art. 23.2 CE), dret que és de predeterminació 

normativa i per això "la fijación ex ante de los criterios de selección, tanto de carácter absoluto 

como relativo, en que consistan la igualdad, mérito y capacidad para cada función es la única 

forma de que pueda ejercerse el derecho mismo”, com assenyala la Sentència del TC de 2 de 

març de 1998. 

  

Per tant, no és possible admetre fora de termini els mèrits al·legats en relació als serveis 

prestats ja que això suposaria la vulneració de l'esmentat dret d'accés a la funció pública en 

condicions d'igualtat, suposant per tant, una avantatja respecte la resta de persones aspirants 

que han complert els terminis per a la presentació de mèrits. 

 

Nasr Yacoub Hichem amb NIF 54176427L 

 

Es respon a la seva sol·licitud RE 2021/1761 de 2 de febrer de 2021, mitjançant la que demana 

saber quants i correspondrien, segons el Tribunal qualificador, en relació als mèrits que va 

aportar en el procés de selecció per a l'accés, en règim de funcionari de carrera i pel sistema 

de concurs oposició lliure de 5 places vacants d'agent de la policia local de cubelles; escala 

bàsica d’administració especial, subescala serveis especials, classe policial local, categoria 

agent, subgrup c2 ; i per a la creació d'una borsa de treball,  

 

Se li contesta, que al no haver superat la fase d’oposició (NO APTE en les proves 

psicotècniques), no accedeix a la fase de concurs, i que per tant, el Tribunal no ha valorat els 

seus mèrits. RS: 2021/2738 de data 11 de març de 2021. 

 

 

26 DE FEBRER DE 2021, ACTA RESPOSTA RECURS D’ALÇADA SR. LEKHAL 

 

Aquest Tribunal es reuneix a petició de la regidoria de RRHH de l’Ajuntament que en data 11 

de febrer ens posa en el nostre coneixement que el Sr. Lekhal ha presentat recurs d’alçada 

segons Registre d’Entrada 2021/2042 de data 8 de febrer. El mateix dia 11 de febrer també 

se’ns fa saber que en data 4 de febrer el Sr. Lekhal havia sol·licitat, segons Registre d’Entrada 

2021/1888, còpia de informe tècnic explicatiu dels motius pels quals se li va valorar NO APTE 

pel propi equip de personal especialitzat en el marc del procés selectiu per a l’accés en règim 

de funcionari de carrera i pel sistema de concurs oposició lliure de 5 places vacants d’agent de 

la policia local de l’Ajuntament de Cubelles. 

 

En un primer al·legat que denomina “fet primer” el Sr. Lekhal al·lega manca de transparència 

en la decisió del Tribunal de procedir d’ofici una estona desprès de fer la proposta de 
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nomenament de les persones i signar l’acta i moments després desqualificar al segon 

participant.  

 

Al respecte aquest Tribunal informa que no és cert que moments desprès de decidir el 

Tribunal que es revisa d’ofici l’exercici psicotècnic del Sr. Lekhal (dia 22 de gener) es 

faci aquesta desqualificació del segon participant (el Sr. Lekhal), sinó que tal 

desqualificació no es produeix fins al dia 26 de gener (segons consta acreditat en l’acta) en 

que el Tribunal pren aquesta decisió, quina cosa resta també acreditada per què així se li 

comunica al Sr. Lekhal en l’escrit que se li fa arribar per part de la Secretària del Tribunal de 

data 26 de gener (R.S. 2021/988, i notificat en la mateixa data de 26 de gener), i quina cosa 

també és acreditada i pública i comunicada a la resta d’aspirants (ometent, evidentment, tota 

inclusió de dades personals per tal de preservar la identificació del Sr. Lekhal) mitjançant nota 

comunicativa del Tribunal signada per la Secretària del mateix de data 26 de gener (signada i 

publicada un cop es té coneixement que el Sr. Lekhal ja ha accedit a la notificació individual del 

R.S. 2021/988) publicada al web de l’Ajuntament de Cubelles el dia 27 de gener, on es llegeix 

parcialment literal que: 

 

 “(...) Es fa saber que el tribunal del procés de selecció per a l'accés en règim de funcionari de 

carrera i pel sistema concurs oposició lliure de 5 places vacants d'agent de la policia local de 

l'Ajuntament de Cubelles, reunits en data 22 de gener, va decidir que es procedís d'ofici, per 

part de les persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques que van participar en 

el procés, a una revisió de l'exercici psicotècnic realitzat per un dels aspirants que va resultar 

proposat per al seu nomenament com agent per tal de cobrir una de les 5 places vacants.  

Realitzada la revisió del 5è exercici psicotècnic amb la participació del propi aspirant ahir dia 

25 de gener, aquesta ha tingut com a resultat una qualificació diferent a l’obtinguda 

anteriorment, és a dir, ha passat a obtenir la qualificació de NO APTE segons informe de 

resultats d’avaluació psicotècnica emès per professional competent en data 26 de gener de 

2021.  

 

Com a conseqüència d’aquest resultat, es retrotrauen les actuacions fins al moment de publicar 

el llistat de les persones aspirants que han superat l’exercici psicotècnic, resultant que a la llista 

decau l’aspirant amb DNI 41558959, i per tant, no superant la fase d’oposició, no entra a la fase 

de concurs i també com a conseqüència no es dóna per realitzada la valoració dels seus 

mèrits, la proposta del seu nomenament, així com tampoc el reconeixement mèdic al que es va 

sotmetre.  

 

Com a conseqüència de tot això indicat anteriorment, es fa saber que la llista final definitiva de 

persones aspirants que han superat totes les proves amb les seves respectives qualificacions 

finals és la següent (...)” 

 

I d’altra banda, també neguem que hi hagi la manca de transparència al·legada pel Sr. Lekhal 

en aquesta decisió del Tribunal de revisar l’exercici psicotècnic en tant resta motivada la decisió 

en la mateixa acta del Tribunal (esborrany, i a reserva del que resulti després de la seva 

aprovació que s’efectuarà un cop finalitzi el termini per a presentar recursos d’alçada per part 

de qualsevol persona interessada en el procés i finalitzi el termini per a informar-los el propi 
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Tribunal) i a més es comparteix amb el propi Sr. Lekhal (únicament a ell  ja que, per motius de 

dades personals i confidencials, entenem és l’única persona que tenia dret a conèixer tal 

motivació del Tribunal) mitjançant escrit signat per la Presidenta del Tribunal, de data 28 de 

gener de 2021 (notificat el mateix dia 28 de gener) que parcialment literal indica: 

 

“(...) li fem avinent que aquest va considerar adequat procedir a la revisió d’ofici de l’exercici 

psicotècnic donat que se’ns va posar de manifest certa informació que va generar certs dubtes 

respecte que les seves respostes havien estat falses i, en el cas de resultar així, d’acord amb la 

base vuitena reguladora, apartat “5è. Exercici. Psicotècnic”, paràgraf penúltim, aquest fet 

comportaria la seva eliminació en el procés selectiu si resultava demostrada dita falsedat (...)” 

 

En un segon fet del seu escrit de recurs d’alçada el Sr. Lekhal al·lega que no hi ha cap raó, de 

fet o de llei, que justifiqui l’adopció de la mesura de revisió d’ofici per part del Tribunal així com 

la seva conseqüència, més que no pas una continuada estratègia del mateix per tal de 

continuar infringint el que estableix l’article 23.2 CE, en relació a l’article 103 CE, acusant el 

tribunal de “realitzar una sèrie concatenada de trucs legals i d’enginyeria destinats a no fer 

realitat el mandat constitucional”. 

 

Al respecte, i com bé ja s’ha indicat anteriorment per part d’aquest Tribunal, l’adopció de la 

mesura de revisió d’ofici es troba justificada convenientment (literal acta: “En data 22 de 

gener de 2021, quan són les 11:30 hores, es reuneix de nou el tribunal atès que un membre del 

tribunal fa saber que li ha arribat certa informació d’un dels opositors que ha resultat apte a tots 

els exercicis que s’han dut a terme fins el moment i, que actualment seria un dels aspirants 

proposats a nomenament que seria nomenat funcionari en pràctiques i que hauria d’iniciar la 

propera setmana el Curs de Formació Bàsica de l’ISPC, en concret el Sr. Farouk Lekhal 

Ouitiny; la informació que ha rebut aquest membres és respecte que el Sr. Lekhal hauria pogut 

tenir conflictes o intervencions, en el passat, amb algun cos policial.  

 

Aquest aspirant va realitzar la seva entrevista el dimarts 19 a les 16:00 hores, el seu psicòleg 

avaluador va ser el Felip Pérez i el membre del tribunal que l’acompanyava durant l’entrevista 

era l’Oscar Garcia. 

 

El Tribunal entén que aquesta informació sobre possibles conflictes entre l’aspirant i la policia 

hauria d’haver estat aportada com a resposta d’alguna de les preguntes formulades per 

l’avaluador i/o el membre del tribunal que l’acompanyava i que de ser certa aquesta informació 

rebuda i poder corroborar que aquesta no va ser aportada per l’aspirant durant l’entrevista, es 

creu que podria haver ocultat informació i, per tant, haver faltat a la veritat, situació que podria 

influir en el seu resultat final, ja que d'acord amb el darrer paràgraf de la base vuitena, exercici 

5è psicotècnic "la falsetat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant". 

El Tribunal decideix demanar informe de l’exercici psicotècnic realitzat pel Sr. Lekhal. 

 

Hores més tard es recepciona dit informe que s’adjunta a l’acta i en la que es destaca que el 

Sr. Lekhal ha superat correctament els tests però pel que fa a l’entrevista s’indica: 

 

“(…) Aspectes observats durant l’entrevista:  
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Després de la benvinguda i per tal de reduir la càrrega ansiògena de la situació d’entrevista es 

contextualitza la intervenció com un diàleg franc i sincer mitjançant el qual intentem 

aproximar-nos a l’aspirant i conèixer-lo personal i professionalment tant com sigui possible. 

S’insisteix en aquest enquadrament de la relació més que en la finalitat avaluativa. Així també 

es va fer amb el Sr. LEKHAL OUITINY, FAROUK. 

 

Vàrem poder constatar durant la interacció amb l’aspirant que malgrat les seves correctes i 

sintòniques habilitats comunicatives, la seva conducta no verbal denotava certa incomoditat i tal 

vegada poca autenticitat. Desviament de la mirada, moviments subtils del cap abaixant-lo, 

rigidesa postural, etc.  

 

Aquesta actitud es va fer palesa especialment explorant les àrees competencials :  

4. Autocontrol i Resistència a la Pressió.  

6. Motivació i Identificació amb l’Organització.  

 

Aquests indicadors no verbals van ser valorats singularment al final de l’entrevista pel binomi 

Membre del Tribunal/Tècnic de Selecció i van generar dubtes respecte l’apertura i 

transparència de l’aspirant en alguns àmbits psicoprofessionals. Tanmateix per tractar-se 

solament de percepcions compartides però no objectivables de l’exploració i considerant els 

resultats no disfuncionals de les proves psicotècniques administrades i el desenvolupament 

general de l’entrevista de contrast es va acordar concedir a l’aspirant una valoració final d’Apte. 

(...)”. 

 

Vist el que indica aquest informe i junt la informació rebuda, el Tribunal per majoria decideix 

que es procedeixi d'ofici, per part de les persones tècniques especialitzades en proves 

psicotècniques que van participar en el procés, a una revisió de l'exercici psicotècnic realitzat 

per un dels aspirants que va resultar proposat per al seu nomenament com agent per tal de 

cobrir una de les 5 places vacants. 

 

Se li demana a la Secretària del Tribunal que convoqui al Sr. Lekhal per a la revisió de l’exercici 

psicotècnic el dia 25 de gener.”. 

 

La “llei” que reforçaria l’adopció de la mesura no és més que la “llei” a la que es sotmet el 

Tribunal, o sigui les bases reguladores del procés de selecció. En concret, la base vuitena, 

apartat 5è, indica que la falsedat demostrada en les respostes comportarà l’eliminació de 

l’aspirant. És evident que si aquest Tribunal té indicis per sospitar d’una persona aspirant que 

aquesta hagi pogut falsejar les respostes, la seva obligació és comprovar-ho perquè, tal com 

també indica la pròpia base, en definitiva del que es tracta és que les proves psicotècniques 

(així com també la resta de proves) assegurin que les persones que les superen són 

adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials. 

 

Aquest Tribunal es ratifica en que era el seu deure;  que no havia ni podia permetre 

quedar-se en la incertesa de que un aspirant (i amb més motiu pel fet de ser un dels que 

havien estat proposats per aquest Tribunal just una hora abans a la regidoria de RRHH 
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per al seu nomenament com funcionari en pràctiques, si s’escaigués i sempre i quan 

superés revisió mèdica i aportés documentació) podia haver falsejat les dades per 

accedir al cos d’agents de la policia local, amb l’agreujant que aquest possible 

falsejament  fos per, presumptament, motius relacionats amb haver tingut conflictes o 

intervencions, en el passat, amb algun cos policial. 

 

Per tant, el Tribunal considera justificada la seva decisió de revisar l’exercici psicotècnic 

del Sr. Lekhal, així com també considera justificada la seva decisió d’eliminar-lo del 

procés selectiu un cop feta la revisió per, tal com també resta acreditat en l’acta, haver estat 

demostrada la seva falsedat en les respostes de l’exercici psicotècnic (bàsicament en la part 

d’entrevista és on resta clarament demostrat) i perquè, tal com diu l’informe del psicòleg de 

data 26 de gener, “(...) En l’entrevista realitzada el 25 de gener de 2021 han aparegut unes 

informacions relatades pel mateix aspirant on mostra unes actituds, valors i competències 

no concordants amb el perfil policial en el marc de la Llei de Policies Locals de Catalunya 

Llei 16/1991 de 10 de juliol i la Resolució 2403/2015 protocol pel qual s’estableixen els criteris 

orientatius d’avaluació psicològica per a l’accés, la promoció i la mobilitat de les policies locals 

de Catalunya. (...)”. 

 

En un tercer fet del recurs d’alçada el Sr. Lekhal al·lega o qüestiona la validesa de la revisió 

realitzada ja que indica que la diferència és atribuïble a la situació fàctica diferenciada en 

l’aspirant en el moment de la realització de la prova, sotmès a una pressió psicològica en tant 

que es produeix en un ambient molt estressant, per les circumstàncies en que es demana. 

 

Al respecte indicar que, tal com ja resta acreditat en l’informe del psicòleg de data 26 de gener 

així com en l’acta del tribunal, el relat o no relat d’uns propis fets viscuts pel propi Sr. Lekhal en 

cada entrevista res té a veure amb l’ambient de cada moment.  

 

I són aquest fets, que el Sr. Lekhal no relata o amaga (falseja per tant les seves dades) en una 

primera entrevista en les seves respostes malgrat fer-li les mateixes preguntes que en la 

segona entrevista, els que el fan eliminar-lo i declarar-lo també NO APTE. L’ambient o 

suposada pressió psicològica no fa canviar la realitat viscuda i relatada pel propi Sr. 

Farouk. 

 

En un quart fet al·legat del recurs d’alçada el Sr. Lekhal fa referència a que ha d’existir una 

motivació inserta en la declaració de no apte que ha de permetre conèixer a l’aspirant les raons 

del tribunal per aquesta exclusió del procés selectiu. Exposa que no és admissible entendre 

que les qualitats psicològiques d’una persona varien en un espai tant curt de temps (s’interpreta 

que vol expressar que no és admissible que en la primera prova sigui una persona apte des del 

punt de vista de qualitat psicològica i dies després, a la revisió, sigui no apte des del mateix 

punt de vista). 

 

Al respecte ens remetem al que s’ha indicat anteriorment. La seva qualificació d’apte en una 

primera entrevista va ser degut a que el Sr. Lekhal va falsejar les seves respostes a preguntes 

que anaven dirigides a evidenciar fets que podien demostrar que no s’adequaven al perfil d’una 

persona que aspira a un cos policial.  
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En canvi, en la segona entrevista, en que de nou se li fan preguntes dirigides a evidenciar fets 

que podien demostrar que no s’adequaven al perfil d’una persona que aspira a un cos policial, 

les respostes són ja diferents i es relaten justament fets que evidencien que no s’adeqüen al 

perfil d’agent policial. Per tant, el psicòleg, davant d’això, el considera no apte. 

 

Resta clar que el problema no es troba en l’avaluació del personal especialitzat, psicòlegs 

acreditats pel propi COPC, sinó que el problema rau en la pròpia persona del Sr. Lekhal que en 

la primera entrevista intenta amagar la seva mentida i esborrar els seus fets vitals i 

comportamentals que no s’adiuen amb el perfil policial, tal com queda explicat en els informes 

dels psicòlegs. 

 

En un cinquè fet al·legat pel Sr. Lekhal simplement fa esment a una Sentència del TS que 

indica que les proves selectives de coneixement estan més ajustades a criteris constitucionals 

que a la selecció de funcionaris mitjançant proves, entrevistes, psicotècnics, memòries o 

similars. 

 

Aquest Tribunal no té res a dir al respecte. El Tribunal es sotmet a les bases aprovades per 

l’Ajuntament de Cubelles en les que s’estableix una prova o exercici psicotècnic. El Sr. Lekhal, 

des del moment que presenta la seva sol·licitud per a participar en el procés selectiu, està 

admetent (ja que no les impugna) o acceptant que participarà en totes les proves o exercicis 

establerts, inclòs per tant aquest exercici psicotècnic. 

 

En el sisè i darrer fet al·legat pel Sr. Lekhal en el recurs d’alçada no s’entén gaire què al·lega 

pel propi redactat en si mateix. En tot cas, semblaria que demanda motivació de la seva 

qualificació en l’exercici psicotècnic. 

 

La motivació de la qualificació de no apte i de l’eliminació de l’aspirant es troba tant en l’informe 

del psicòleg de data 26 de gener (s’adjunta) com en la deliberació del tribunal de data 26 de 

gener també, que consta en acta:  

 

“Avui 26 de gener de 2021 arriba el resultat de la revisió de l’exercici psicotècnic del Sr. Lekhal 

amb una qualificació diferent a l’obtinguda anteriorment, és a dir, ha passat a obtenir la 

qualificació de NO APTE segons l’informe de resultats d’avaluació psicotècnica emès pel 

professional competent. 

 

El mateix dia 26 de gener de 2021 el Sr. Oscar Garcia i el Sr. Daniel Guillem han signat 

conjuntament un document que fan arribar a la resta de tribunal en relació al Sr. Lekhal i les 

entrevistes a les que han assistit com a membres del Tribunal, quin contingut literal és el 

següent: 

 

“A Cubelles a la data de la signatura del present document i per deixar constància del contingut 

de les dues entrevistes realitzades al Sr. Farouk Lekhal Ouitiny, amb DNI 41.558.959-Y, 

aspirant a la convocatòria del procés de selecció per a l'accés en règim de funcionari de carrera 
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i pel sistema concurs oposició lliure de 5 places vacants d'agent de la policia local de 

l'Ajuntament de Cubelles, es FA CONSTAR:  

 

Primer.- els Srs. Daniel Guillem Puig amb DNI 40996830-C i Oscar Garcia Izquierdo amb DNI 

52217689-F han participat com a membres del tribunal de la convocatòria del citat procés de 

selecció. 

 

Segon.- el Sr. Farouk Lekhal Ouitiny, amb DNI 41.558.959-Y com aspirant a la convocatòria 

del procés de selecció per a l'accés en règim de funcionari de carrera i pel sistema concurs 

oposició lliure de 5 places vacants d'agent de la policia local de l'Ajuntament de Cubelles, va 

realitzar, tal i com es recull a les bases reguladores d’aquest procés de selecció, el 5è exercici 

– Psicotècnic, consistent inicialment en una bateria de tests objectius i, per complementar 

aquest primer exercici, una entrevista personal a fi d’integrar tots els elements explorats 

anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes, havia de ser present com a mínim un membre 

del tribunal. 

 

Tercer.- el dia 19 de gener de 2021 a les 16:00 hores, el Sr. Lekhal  va realitzar una primera 

entrevista dins d’aquest 5è exercici-Psicotècnic. En aquesta primera entrevista, va participar 

com a personal tècnic el Sr. Felip Pérez Llorca, Psicòleg col·legiat al COPC amb número 123 i, 

com a membre del tribunal, el Sr. Oscar García Izquierdo amb DNI 52217689-F 

 

En aquesta primera entrevista, entre d’altres, es van fer diverses preguntes al Sr. Lekhal, 

relacionades amb les sortides nocturnes amb els amics, on se li va preguntar directament si 

havia tingut mai cap incident o baralla i, va respondre que NO i que mai havia participat en cap 

baralla. En cap moment l’aspirant va fer referència al fet d’haver tingut cap incident amb cap 

cos policial.  

 

Quart.- Amb posterioritat a la realització d’aquesta primera entrevista, el tribunal de la 

convocatòria del procés de selecció per a l'accés en règim de funcionari de carrera i pel 

sistema concurs oposició lliure de 5 places vacants d'agent de la policia local, es va assabentar 

que el Sr. Farouk Lekhal Ouitiny, hauria pogut tenir conflictes o intervencions, en el passat, 

amb algun cos policial.  

 

El Tribunal va entendre que aquesta informació sobre possibles conflictes entre l’aspirant i la 

policia hauria d’haver sigut aportada com a resposta d’alguna de les preguntes formulades per 

l’avaluador i/o el membre del tribunal que l’acompanyava i que de ser certa aquesta informació 

rebuda i poder corroborar que aquesta no va ser aportada per l’aspirant durant l’entrevista, es 

creu que podria haver ocultat informació i, per tant, haver faltat a la veritat, situació que podria 

influir en el seu resultat final, ja que d'acord amb el darrer paràgraf de la base vuitena, exercici 

5è psicotècnic "la falsetat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant". 

 

El Tribunal va decidir demanar informe de l’exercici psicotècnic realitzat pel Sr. Lekhal. Hores 

més tard, es va recepcionar dit informe que s’adjunta a l’acta i en la que es destacava que el 

Sr. Lekhal havia superat correctament els tests però pel que feia a l’entrevista s’indicava: 
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“(…) Aspectes observats durant l’entrevista:  

 

Després de la benvinguda i per tal de reduir la càrrega ansiògena de la situació d’entrevista es 

contextualitza la intervenció com un diàleg franc i sincer mitjançant el qual intentem 

aproximar-nos a l’aspirant i conèixer-lo personal i professionalment tant com sigui possible. 

S’insisteix en aquest enquadrament de la relació més que en la finalitat avaluativa. Així també 

es va fer amb el Sr. LEKHAL OUITINY, FAROUK. 

 

Vàrem poder constatar durant la interacció amb l’aspirant que malgrat les seves correctes i 

sintòniques habilitats comunicatives, la seva conducta no verbal denotava certa incomoditat i tal 

vegada poca autenticitat. Desviament de la mirada, moviments subtils del cap abaixant-lo, 

rigidesa postural, etc.  

 

Aquesta actitud es va fer palesa especialment explorant les àrees competencials :  

4. Autocontrol i Resistència a la Pressió.  

6. Motivació i Identificació amb l’Organització.  

 

Aquests indicadors no verbals van ser valorats singularment al final de l’entrevista pel binomi 

Membre del Tribunal/Tècnic de Selecció i van generar dubtes respecte l’apertura i 

transparència de l’aspirant en alguns àmbits psicoprofessionals. Tanmateix per tractar-se 

solament de percepcions compartides però no objectivables de l’exploració i considerant els 

resultats no disfuncionals de les proves psicotècniques administrades i el desenvolupament 

general de l’entrevista de contrast es va acordar concedir a l’aspirant una valoració final d’Apte. 

(...)”. 

 

Vist el que indicava aquest informe i junt la informació rebuda, el Tribunal es va tornar a reunir i 

per majoria va decidir que es procedís d'ofici, per part de les persones tècniques 

especialitzades en proves psicotècniques que van participar en el procés, a una revisió de 

l'exercici psicotècnic realitzat per un dels aspirants que va resultar proposat per al seu 

nomenament com agent per tal de cobrir una de les 5 places vacants. 

 

Així, es va convocar al Sr. Lekhal el dia 25 de gener de 2021 a les 17:00 hores a les 

dependències del Centre Social de l'Ajuntament de Cubelles, per a la realització d'una nova 

entrevista de contrast amb el personal tècnic especialitzat. 

 

Cinquè.-   En aquesta nova entrevista realitzada al Sr. Lekhal, va participar com a personal 

tècnic especialitzat el Sr. Ramon Minoves Pujols, Psicòleg col·legiat al COPC amb número 

15898 i, com a membre del tribunal, el Sr. Daniel Guillem Puig amb DNI 40996830-C.  

 

Durant aquesta entrevista, que va seguir el mateix guió que la realitzada inicialment, es van 

tornar a realitzar diverses preguntes, entre les quals es va tornar a preguntar al Sr. Lekhal 

sobre possibles situacions d’estrès o de conflicte en la que hagués estat involucrat. En aquesta 

ocasió, el Sr. Lekhal, va acabar manifestant que feia anys havia estat involucrat en diverses 

situacions violentes, baralles, delictes i que, inclús, havien donat com a resultat la denúncia i 

posterior condemna penal del Sr. Lekhal, així com, una detenció policial.  
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En concret, el Sr. Lekhal, va reconèixer haver estat involucrat en les següents situacions de 

conflicte sobre les quals no havia informat com a resposta a les preguntes realitzades durant la 

primera entrevista realitzada el dia 19 de gener de 2021: 

 

- Va estar implicat en una baralla durant un partit de futbol sala l’any 2014, a la que es 

van produir denuncies creuades. 

- L’any 2015 manifesta que va ser condemnat penalment per conduir un ciclomotor sense 

permís de conduir i, que s’havia preocupat d’esborrar els antecedents penals al 

respecte. 

- L’any 2016 va estar implicat en una baralla juntament amb el seu germà amb d’altres 

persones, durant la qual el Sr. Lekhal va arribar a trencar una samarreta i va ser 

condemnat penalment a pagar una multa. 

- També l’any 2016, manifesta que va ser detingut pels Mossos d’Esquadra per una 

denúncia a la que l’acusaven d’haver sostret un telèfon mòbil i haver produït unes 

lesions. Segons el Sr. Lekhal, aquesta causa va quedar arxivada.  

 

En aquest sentit, entenen els informants i membres del tribunal d’aquesta convocatòria, que va 

quedar palès que el Sr. Lekhal, a banda de les apreciacions i avaluació de les diferents proves 

per part del personal tècnic especialitzat que realitzava aquest exercici, va ocultar informació i 

va faltar de forma deliberada a la veritat durant l’entrevista realitzada el dia 19 de gener de 

2021”. 

 

Vist l’informe del psicòleg Sr. Minoves que qualifica de no apte al Sr. Lekhal, junt les 

consideracions dels dos membres del Tribunal, autoritats ambdues, aquest Tribunal decideix 

qualificar al Sr. Lekhal com NO APTE en l’exercici psicotècnic. 

 

Com a conseqüència d’aquest resultat, es retrotrauen les actuacions fins al moment de publicar 

el llistat de les persones aspirants que han superat l’exercici psicotècnic, resultant que a la llista 

decau l’aspirant Sr. Farouk Lekhal Ouitiny, i per tant, no superant la fase d’oposició, no entra a 

la fase de concurs i també com a conseqüència no es dóna per realitzada la valoració dels 

seus mèrits, la proposta del seu nomenament, així com tampoc el reconeixement mèdic al 

que es va sotmetre. 

 

El tribunal acorda per majoria adoptar el mateix criteri de desempat que l'establert per la borsa 

de treball. És el criteri que menys s'aparta de la voluntat de l'ajuntament que ha aprovat les 

bases i que prefereix (en fase borsa de treball explícitament) a qui hagi tret millor nota en el test 

de l'examen del temari. 

 

Per tant, en igualtat de puntuació, l'ordre de prioritat vindrà donat, com segueix: 

 

1- En primer lloc, aquell que hagi obtingut millor puntuació en la prova teòrica (3er exercici) 

de la fase d'oposició. 
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2- En cas de continuar l’empat, l'ordre de prioritat vindrà donat en segon lloc, per aquell 

que hagi obtingut millor puntuació en la prova cultural (2on  exercici). 

 

3- En cas de continuar l’empat, es realitzarà sorteig per determinar l'ordre. 

 

El Tribunal acorda que se li comuniqui personalment al Sr. Lekhal la seva desqualificació i, tant 

aviat aquest hagi estat notificat, es comuniqui a la resta d’aspirants la nova llista resultant 

publicant-la al web, fent una succinta referència a la revisió realitzada pel bé de la 

confidencialitat i protecció de les dades personals del Sr. Lekhal.”. 

 

Al Sr. Lekhal, en l’escrit que se li va fer arribar en data 28 de gener se li motiva la seva 

desqualificació així com se li ofereix la possibilitat d’obtenir l’informe del psicòleg: 

 

“Sr. Lekhal,  

En relació a la comunicació realitzada per aquest Tribunal a Vostè en data 26 de gener de 

2021 sobre el resultat de la revisió de l'exercici psicotècnic que va realitzar en el marc del 

procés selectiu per a l'accés en règim de funcionari de carrera i pel sistema de concurs oposició 

lliure de 5 places vacants d'agent de la policia local de l'Ajuntament de Cubelles, li volem 

informar que tindrà a la seva disposició, si així ho desitja i ho sol·licita, un informe tècnic 

explicatiu dels motius pels quals s'ha valorat NO APTE pel propi equip de personal 

especialitzat.  

 

Així mateix, i ja directament per part del propi Tribunal (dos membres del qual, a l'hora 

que autoritats, van estar presents tant en la seva entrevista de contrast com en l'entrevista 

utilitzada per a procedir posteriorment a la revisió de l'exercici psicotècnic) li fem avinent que 

aquest va considerar adequat procedir a la revisió d'ofici de l'exercici psicotècnic donat que 

se'ns va posar de manifest certa informació que va generar certs dubtes respecte que les seves 

respostes havien estat falses i, en el cas de resultar així, d'acord amb la base vuitena 

reguladora, apartat "5è. Exercici. Psicotècnic.", paràgraf penúltim, aquest fet comportaria la 

seva eliminació en el procés selectiu si resultava demostrada dita falsedat.   

 

Podem confirmar que amb la revisió de l'exercici psicotècnic va quedar demostrat que 

s'havien falsejat les seves respostes i que això, entre d'altres, i ja objecte del contingut 

de l'informe del tècnic especialitzat, és un dels motius pels quals es va procedir a 

eliminar-lo del procés selectiu i a retrotraure les actuacions.  

 

Informació que li posem per al seu coneixement.(...)” 

 

Finalment, el Sr. Lekhal, en el seu escrit de recurs d’alçada, demana: 

 

1. Que es paralitzi cautelarment el procés selectiu objecte de recurs fins la tramitació i 

resolució del mateix a l’objecte de no perjudicar el nomenament si és el cas, d’altres 

aspirants. 
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Al respecte aquest Tribunal no té res a dir ja que li correspon exclusivament atendre-ho 

directament la regidoria de RRHH. 

 

2. Còpia de l’acta on es decideix que es procedeix d’ofici. 

 

Aquest Tribunal l’adjunta. 

 

3. Còpia de l’examen test, de les dues proves psicotècniques tant de la declaració de apte 

com de no apte. 

 

Aquest Tribunal adjunta còpia del full de respostes de les seves proves psicotècniques, 

així com dels dos informes dels psicòlegs en relació al test i entrevista. 

 

Pel que fa a la còpia de l’examen test psicotècnic val a dir que no es facilitarà perquè 

vulneraria els drets de propietat intel·lectual d’Ediciones TEA, SA.  

 

Ens expliquem:  davant d’un possible conflicte entre el dret de copyright i el dret d’accés 

al propi expedient del Sr. Lekhal, aquest Tribunal realitza una ponderació entre ambdós 

drets  quin resultat és que hi prevaldria el dret de copyright d’Ediciones TEA, ja que 

l’examen test, quina còpia es reclama, no és el detonant de la declaració de no apte del 

Sr. Lekhal, tal com s’indica en l’informe del psicòleg de data 22 de gener de 2021. Com 

es veu en l’informe (còpia que s’adjunta), el Sr. Lekhal ha superat l’examen test 

psicotècnic. Per tant, al no tractar-se l’examen test psicotècnic d’un document contra el 

qual el Sr. Lekhal tingui alguna objecció a fer atès que l’ha superat i no és cap dels 

motius pels que va resultar declarat no apte, aquest Tribunal considera que seria molt 

gratuït accedir a donar la seva còpia vulnerant un dret com és el copyright de Ediciones 

TEA SA, per contra de no treure res a canvi el Sr. Lekhal. 

  

4. Es proposi a l’ISPC que s’encarreguin de fer les proves psicotècniques 

 

No s’entén què es demana exactament. Es desconeix si es demana que per al futur en 

altres processos selectius es facin les proves psicotècniques per part de l’ISPC, o està 

demanant que se li faci una nova prova psicotècnica al Sr. Lekhal en aquest procés 

selectiu. 

 

En el cas que fos la darrera opció, aquest Tribunal ha de dir que la prova psicotècnica ja 

s’ha realitzat per a tots els aspirants i no es repeteix cap prova per a cap aspirant, entre 

d’altres motius perquè vulneraria el principi d’igualtat d’accés a la funció pública. 

 

La prova psicotècnica realitzada pel Sr. Lekhal ha estat vàlida, convenientment 

realitzada per professionals acreditats pel COPC i formats pel mateix ISPC. 

 

Reiterem aquest Tribunal que la desqualificació del Sr. Lekhal res té a veure amb els 

psicòlegs que porten a terme la prova, sinó en el propi Sr. Lekhal que ha demostrat no 

tenir les competències per accedir a un lloc de treball de policia local. 
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Conclusió del Tribunal: 

 

Proposem desestimar tot allò al·legat pel Sr. Lekhal en el seu escrit de recurs d’alçada, així 

com demanem que se li faci arribar còpia dels següents documents que acrediten la motivació i 

justificació de la seva declaració de NO APTE en l’exercici psicotècnic així com la seva 

eliminació: 

 

- Esborrany acta dia 22/01/21 

- Còpia del full de respostes de les seves proves psicotècniques 

- Primer informe psicòleg dia 22/01/21 

- Segon informe psicòleg dia 26/01/21 

- Document dos membres del Tribunal del dia 26/01/21 

- Esborrany acta dia 26/01/21 

- Ofici Sr. Lekhal dia 26/01/21 

- Ofici Sr. Lekhal dia 28/01/21. 

 

 

Sense més assumptes a tractar, a Cubelles, a la data de la signatura electrònica. 

 

Presidenta 
Sra. Gemma Parra Masip, TAE del departament de Secretaria (Serveis Jurídics) 
 
 
 
 
 
 
Personal de l’Ajuntament 
Sr. Oscar Garcia Izquierdo, caporal de la Policia Local 
 
 
 
 
 
 
Sra. Núria Jané Orpi, tècnica arxiu 
 
 
 
 
 
 
Personal tècnic especialitzat 
Sr. Daniel Guillem Puig, inspector Cap de la Policia Local 
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Sr. Juan Tomás Liñán Medina, sots inspector de la Policia Local 
 
 
 
 
 
 
Membres designats de lSPC 
Sr. Juan Vicente Alcalá Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
Membres designats de DGAS 
Sr. Sergio Altamirano Bravo 
 
 
 
 
 
Secretària,  
Sra. Susana Sánchez Rodríguez, administrativa àrea Seguretat Ciutadana 
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