
 

ACTA CONSTITUCIÓ TRIBUNAL I REALITZACIÓ DEL PRIMER EXERCICI DEL PROCÉS 
SELECTIU PER A COBRIR EN PROPIETAT DOS PLACES D’OFICIAL DE LA POLICIA 
LOCAL, PER PROMOCIÓ INTERNA

Núm. acta: 1/2018
Data: 16/04/2018
Hora d’inici: 9:30 
Hora finalització: 14:45
Lloc: Saló de Plens

Assistents: 

President:   M,  Jesús  Miralles  Miravet,  agent  d’ocupació  i  desenvolupament  local  de  la 
corporació.

Vocals:    

Tomás Albiol Biosca, oficial de la Policia Local de Peñíscola.

Alberto J. Arnau Esteller, secretari de l’Ajuntament de Peñíscola.

Juan Manuel Doménech Sanz, cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Vinaròs.

Francisco Checa Carmona, oficial de la Policia Local de Vinaròs.

Leonor Balmes Sans, tècnica de gestió de la corporació.

Secretària: M. Dolores Miralles Miralles, administrativa de la corporació.

Assessora: Carmina Claramonte Parra, psicòloga (prova psicotècnica)

Assessor: Ignació Chaler Marcos, tècnica d’esports (proves físiques)

Assessora: M. Jospe Arayo Solà, tècnica lingüística (prova valencià)

ORDRE DEL DIA: 

1.- Constitució del tribunal

2.- Realització del primer exercici de la fase de oposició (prova psicotècnica)

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

El tribunal es reuneix a les 9:30 h al Saló de Plens de l’Ajuntament de Vinaròs i la presidenta el 
declara constituït. 

Seguidament  s’inicia  la  preparació  del  primer  exercici  de  la  fase  d’oposició,  PROVA 
PSICOTÈCNICA (test d’aptituds personals),  de caràcter obligatori i eliminatori, que consisteix 
en:  «realitzar  un o diversos tests dirigits a valorar les aptituds i actituds de l’aspirant per a  
l’exercici del lloc de treball d’oficial de la Policia Local, que es determinen en l'Annex III de  
l'Ordre de 23 de novembre de 2005 de la Conselleria de Justícia, Interior i  Administracions  
Públiques, per les quals s'estableixen els criteris mínims per a la selecció dels policies locals de  
la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i reconeixement mèdic.

La qualificació de l'exercici serà apte o no apte.

La  superació  de  dites  proves  en els  municipis  de  la  Comunitat  Valenciana,  expressament  
homologades per l'Institut Valencià de Seguretat Pública, tindrà una validesa d'un any des de la  
realització, i eximirà durant aquest període l'aspirant de tornar realitzar-les.»

 



 

Per  part  de l’assessora del  Tribunal  de la  prova psicotècnica  s’informa al  Tribunal  en que 
consisteix la prova psicotècnica a realitzar (s’adjunt a l’Acta informe de data 16/04/2018).

El Tribunal tenint en compte el previst en l’apartat B, de l’ANNEX III sobre normes i requisits 
generals barems per al reconeixement psicotècnic de l’esmentada Ordre, acorda no realitzar 
les  proves  de  les  Aptituds  Mentals,  realitzar  únicament  les  proves  relacionades  amb  els 
Aspectes de Personalitat i realitzar, en el dia de la data, la entrevista personal.

A les 10.00h, al Saló de Plens de l’ajuntament es procedeix a la crida els aspirants convocat i  
es comprova la seua identitat, dels quals compareixen els següents: 

NÚM. COGNOMS I NOM

1 AYUSO BALDONEDO, SONIA

2 BORQUE HERRANZ, DAVID

3 GIMÉNEZ PÉREZ, ADRIÁN

4 MONTAÑÉS BENET, HERMINIO

5 ORTELL BOIGUES, PASCUAL RUBEN

6 PASTOR MONREAL, VICENTE

7 PÉREZ RODRÍGUEZ, SANTIAGO

8 RIBELLES GARCÍA, JOSÉ IGNACIO

9 VIZCARRO ORTÍ, ADRIÁN

Seguidament, per la Presidenta s’informa als aspirants que únicament es realitzarà les proves 
relacionades amb els Aspectes de Personalitat i la entrevista personal. 

A continuació, per l’assessora del tribunal s’explica als aspirants en què consistirà la prova 
psicotècnica, es procedeix a lliurar als opositors els qüestionaris de test, i se’ls informa que 
disposaran de 30 minuts per a la seua realització. Així mateix, es garanteix l’anonimat dels 
aspirants.

Una vegada finalitzats els exercicis psicotècnics es convoca als opositors, a les 11:30 h per a la 
realització de la ENTREVISTA PERSONAL, per contrastar els resultats obtinguts.

Finalitzades les entrevistes, a les 13:45 hores, es reuneix novament el Tribunal on l’assessora,  
Carmen Claramonte Parra, fa entrega de l’informe de data 16 d’abril de 2018, sobre el resultats 
de la prova psicotècnica que, en part, diu el següent:

“(...)-Que,  se  ha realizado la  prueba actitudinal  a  los  opositores asistentes,  tal  y  como se  
explica en el informe previo, presentado por esta asesora, antes del comienzo de la prueba.

-  Que,  habiendo  sido  convocado  el  Tribunal  calificador,  después  de  la  corrección  de  las  
pruebas de personalidad, se procede a la realización de las entrevistas a todos los candidatos,  
al objeto de seguir con el procedimiento de contraste de los resultados obtenidos, tal y como  
marca  la  Orden  de  23  de  noviembre  de  2005,  de  la  Consellería  de  Justicia,  Interior  y  
Administraciones Públicas en del Anexo III apartado B.

-  Que,  tras  el  tratamiento  y  corrección  de  las  pruebas  de  personalidad,  y  realizadas  las  
entrevistas para contrastar  con los resultados obtenidos en la  prueba objetiva,  se eleva a  
consideración del Tribunal la CALIFICACIÓN DEFINITIVA de los CODIGOS que figura en el  
siguiente cuadro:

 



 

CODIGO COGNOMS I NOM DNI CALIFICACIÓ
001 APTO
002 APTO
003 APTO
004 APTO
005 APTO
006  APTO
007  NO APTO
008 APTO
009 APTO

-  Que como asesor del Tribunal calificador para las pruebas psicotécnicas,  nuevamente se  
informa a los miembros asistentes de todo lo  concerniente  al  procedimiento de corrección  
seguido,  que  ya  fue  expuesto  en  sesión  previa  y  que  no  es  otro  que  el  establecido  
reglamentariamente en la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia,  
Interior y Administraciones Públicas.

- Que finalmente, se eleva a definitiva la propuesta de calificación formulada.”

Per part del Tribunal s’assumeix els resultats de la prova psicotècnica.

A continuació es procedeix a la identificació dels candidats d’acord amb el  codi assignat a 
cadascun d’ells.

El resultat de la qualificació del primer exercici és la següent:

DNI Prova Piscotècnica

18985688Q APTE

20461978M APTE

20462966G APTE

30971366A APTE

47729800Q APTE

48310847Z NO APTE

52708657V APTE

52949999C APTE

53050453X APTE

A la vista dels resultats, queden eliminats els aspirants que no han estat declarats  aptes. Els 
aspirants disposen de 3 dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta acta  
per a presentar reclamacions o sol·licitar la revisió de la prova davant el tribunal de selecció.

ACORDS:  

Primer:  Aprovar  el  resultats  del  primer  exercici  de  la  fase  d’oposició,  PROVA 
PSICOTÈCNICA, conforme amb la taula que figura en l’acta.

Segon: Convocar  al  tribunal  per  al  proper  dia 20 d’abril  de 2018, a  les 8:30h a la Pista 

 



 

d’Atletisme Municipal, ubicada al C/Dauradors núm. 3, de Vinaròs.  

Tercer:Els aspirants APTES, se’ls convoca per al pròxim dia 20 d’abril de 2018, a les 9:00 
hores,  en la Pista  d’Atletisme Municipal,  C/Dauradors,  núm. 3,  de Vinaròs,  a l’objecte de 
realitzar el segon exercici de la fase oposició (PROVES FÍSIQUES), de caràcter obligatori i  
eliminatori.

Els  aspirants  que  estiguen  exempts  de  realitzar  les  proves  físiques,  hauran  d’aportar  el  
justificant  acreditatiu  d’haver-les  superat,  de  conformitat  amb  l’establert  en  l’Ordre  de 
23/11/2005.

Quart: Publicar els resultats d'aquesta acta en el Tauler d’Edictes, tot assenyalant que contra 
els acords del tribunal els interessats podran interposar recurs d’alçada davant de l’alcalde, en 
el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta. 

La presidenta alça la sessió a les 14:45h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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