
 

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

Núm. acta: 5/2018
Data: 26/04/2018
Hora d’inici: 9:00 
Hora finalització: 13:45
Lloc: Departament de Recursos Humans

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.

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.

ORDRE DEL DIA: 

1.- Realització del quart exercici de la fase de oposició (prova pràctica)

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

El tribunal es reuneix a les 9:00 h al  Departament de Recursos Humans i  la presidenta el  
declara constituït. 

Seguidament s’inicia la preparació del quart exercici de la fase d’oposició, PROVA PRÀCTICA,  
de caràcter obligatori i eliminatori, que consisteix en: « la realització d’un exercici escrit, amb  
una duració màxima d’1 hora, que fixarà el tribunal abans de la realització d’aquest, el qual  
versarà sobre el desenvolupament d’un supòsit  policial sobre les activitats funcions i servei  
propis de l’ocupació a la qual s’opta, així com, en el seu cas, sobre la redacció de documents  
policials. Es valorarà la claredat i exposició de totes actuacions i mesures que s’han d’adoptar  
en relació al supòsit  plantejat.  Es podran acompanyar o fixar sobre el plànol que aporte el  
tribunal les actuacions policials.

La  qualificació  d’aquest  exercici  serà  de  0  a  10  punts,  i  pe  a  superar  l’exercici  s’haurà  
d’obtindre un mínim de 5 punts..»

A les 10:00h, al Saló de Plens de l’Ajuntament es procedeix a la crida els aspirants convocats i  
es comprova la seua identitat, dels quals compareixen els següents: 

COGNOMS I NOM

BORQUE HERRANZ, DAVID

PASTOR MONREAL, VICENTE

VIZCARRO ORTÍ, ADRIÁN

Seguidament, es procedeix a lliurar als opositors el supòsit pràctic. A continuació pels membres 

 



 

del Tribunal  se'ls explica en què consisteix el supòsit pràctic i la valoració de cadascun dels 
apartats,  i  se’ls  informa  que  disposen  d’1  hora  per  a  la  seua  realització.  Així  mateix,  es 
garanteix l’anonimat dels aspirants. 

El resultat del quart exercici de la fase d’oposició (PROVA PRÀCTICA) és el següent:

DNI Qüestionari

20461978M 4,025

20462966G 8,473

47729800Q NO PRESENTADA

52949999C 8,325

A la vista dels resultats, queden eliminats els aspirants que no han obtingut una puntuació de 5 
punts.

ACORDS:  

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

Segon: Els aspirants disposen de 3 dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació  
d’aquesta acta en el Tauler d’Anuncis per a presentar reclamacions o sol·licitar la revisió de la 
prova davant el tribunal de selecció. 

Tercer: Convocar al tribunal per al proper dia 15 de maig de 2018, a les 9:00h, al Departament 
de Recursos  Humans, ubicat  al  C/Sant  Ramón s/n,  de Vinaròs,  per  a la resolució de les 
reclamacions o revisió de la prova sol·licitada pels aspirants.

Quart: Els aspirants que han superat el quart exercici, se’ls convoca per al pròxim dia 16 de 
maig de 2018, a les 9:00 hores, al Saló de Plens de l’Ajuntament , Pl. Parroquial núm. 12, 
de Vinaròs, a l’objecte de realitzar el quint exercici de la fase oposició (DESENVOLUPAMENT 
DEL TEMARI), de caràcter obligatori i eliminatori.

Quint: 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 13:45h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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