
 

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

Núm. acta: 4/2018
Data: 03/05/2018
Hora d’inici: 9:00 
Hora finalització: 9:45
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: 

Reclamació del Sr. David Borque Querol (RE 7347 de 30/04/2018)

Reclamació  del  Sr.  Santiago  Pérez  Rodríguez  (RE  7329  de  30/04/2018  i  RE  7481  de 
02/05/2018)

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

El tribunal es reuneix a les 9:00 h al Departament de Personal per resoldre les reclamacions 
presentades. 

A continuació, la secretaria comunica que el Sr. David Borque Querol i el Sr. Santiago Pérez 
Rodríguez han presentat una reclamació per la qual sol·liciten la revisió de la pregunta 11, el 
primer, i de les preguntes 40 i 61, el segon, de l’exercici tipus test del passat 26 d’abril de 2018.

Respecte  a  la  núm.  11,  el  recurrent  manifesta  que  s’anul·le  la  pregunta  al  no  existir  cap 
resposta correcta, ja que a tenor del que indica l’art. 132 de la CE, els bens de l’administració  
són inalienables, imprescriptibles (i no imprescindibles com  indica la resposta que es dona per  
vàlida) i inembargables. Revisada la pregunta, al no haver-hi cap resposta correcta procedeix 
l’anul·lació de la mateixa i es substitueix per la primera pregunta de reserva. 

En relació amb la núm. 40, el recurrent manifesta que la pregunta esta ben formulada, però la  
resposta correcta és la d) «Certidumbre, riesgo, incertidumbre y competición», en lloc de la c) 
Incertidumbre,  competición,  programación y  seguridad» ja  que en el  llibre  d'on s'ha tret  la 
pregunta estava mal escollida la resposta .  Analitzats els diversos textos legals aplicables es 
comprova que hi ha error en la resposta donada com a correcta, per la qual cosa procedeix  
l’anul·lació de la mateixa i es substitueix per la segona pregunta de reserva.

Respecte a la núm. 61, el recurrent manifesta que: «en virtut de l'ordre d'1 de junt del 2001, de 
la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques en cap moment per al tema 16 s'estableix 
l'obligació de conèixer l'estructura de la LO de Protecció de la Seguretat Ciutadana, com si  

 



 

ocorre en el tema 36 del RGC, en el qual s'estableix el seu estructura. A més s'observa que  
totes les respostes, el número "1" de la derogatòria està en lletra menys en la resposta correcta 
que està en nombre, creant dubtes que s'haja realitzat, per a ser identificada per cert opositor».  
El tribunal, respecte a la primera al·legació, considera que l’estructura de la LO de Protecció de 
la Seguretat Ciutadana forma part del temari i respecte a la segona al·legació, indica es tracta  
d’un error de transcripció en el moment de la redacció de la pregunta, per la qual cosa es dona 
per correcta la pregunta.   

El tribunal torna a corregir el tercer exercici tenint en compte que s’han anul·lat les preguntes 11 
i 40, sent el resultat el següent: 

DNI Qüestionari

18985688Q 2,80

20461978M 5,60

20462966G 6,93

30971366A 4,40

47729800Q 5,16

52708657V 1,82

52949999C 7,78

53050453X 2,76

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

ACORDS:  

Primer:  Estimar la reclamació presentada per  David  Borque Herranz i  estimar  en part  la 
reclamació  presentada  pel  Sr.  Santiago  Pérez  Rodríguez  i,  consegüentment,  rectificar  la 
puntuació del tercer exercici de la fase d’oposició de conformitat amb la taula que figura en 
l’acta.

Segon: Convocar al tribunal per al proper dia 9 de maig de 2018, a les 9:00h, al Departament 
de Recursos Humans, ubicat al C/Sant Ramón s/n, de Vinaròs.  

Tercer:  Els aspirants que han superat el tercer exercici, se’ls convoca per al pròxim dia 9 
de maig de 2018 (dimecres), a les 10:00 hores, al Saló de Plens de l’Ajuntament ,  Pl. 
Parroquial núm. 12, de Vinaròs, a l’objecte de realitzar el quart exercici de la fase oposició  
(PROVA PRÀCTICA), de caràcter obligatori i eliminatori.

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 9:45h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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