
 

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

Núm. acta: 7/2018
Data: 25/05/2018
Hora d’inici: 9:00 
Hora finalització: 12:00
Lloc: Saló de Plens

Assistents: 

President:   M.  Jesús  Miralles  Miravet,  agent  d’ocupació  i  desenvolupament  local  de 
l’Ajuntament de Vinaròs.

Vocals:    

Tomás Albiol Biosca, oficial de la Policia Local 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 l’Ajuntament de Vinaròs.

Leonor Balmes Sans, tècnica de gestió de l’Ajuntament de Vinaròs.

Secretària: M. Dolores Miralles Miralles, administrativa de l’Ajuntament de Vinaròs.

Assessora: M. Josep Arayo Solà, tècnica lingüística de l’Ajuntament de Vinaròs.

ORDRE DEL DIA: 

1.- Reclamació del Sr. Herminio Montañés Benet (RE 8515, de 21/05/2018)

2.- Realització del sext exercici (temes locals) i sèptim exercici (coneixements de valencià) de la 
fase d’oposició.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

El tribunal es reuneix a les 9:00 h al Saló de Plens i la presidenta el declara constituït. 

En primer lloc, la secretaria informa que el Sr. Herminio  Montañés Benet ha presentat una 
reclamació per la qual sol·licita: «se admitan mis alegaciones incluyendo de nuevo como válida  
la  pregunta  40,  procediéndose  de  nuevo  a  recalcular  la  nota  de  todos  los  aspirantes».  
Estudiada la reclamació pel Tribunal, considera que aquesta pregunta ja va ser objecte d’estudi 
i resolta en reunió celebrada el dia 3 de maig de 2018, per la qual cosa es ratifica en l’acordat 
en la referida acta.

Seguidament s’inicia la preparació del sext exercici de la fase d’oposició, TEMES LOCALS,  de 
caràcter obligatori i  no eliminatori, que consisteix en: «l’exposició per escrit  d’un tema dels que 
componen el grup quint del temari que figura com annex II en aquestes bases, en un temps màxim d’1 
hora i un mínim de 45 minuts, en què es valoraran els coneixements exposats, la claredat en l’exposició, 
neteja,  redacció  i  ortografia,  que  serà  llegida  per  l’aspirant  en  sessió  pública  davant  del  tribunal.  
L’exposició escrita del tema podrà substituir-se per la realització d’una prova de preguntes amb respostes 
alternatives.

La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 5 punts.»

A continuació, es procedeix a la crida dels aspirants convocats i es comprova la seua identitat,  
dels quals compareixen els següents: 

COGNOMS I NOM

PASTOR MONREAL, VICENTE

 



 

VIZCARRO ORTÍ, ADRIÁN

Seguidament, es procedeix a la tria dels temes per part dels opositors, el qual ha estat el tema 
45. A continuació pels membres del Tribunal se’ls informa que disposen d’1 hora per a la seua 
realització. 

El resultat del sext exercici de la fase d’oposició (TEMARI LOCAL) és el següent:

DNI Temes locals

20462966G 0

52949999C 0

A les 10:00 h., finalitzat el sext exercici, es procedeix a la preparació del sèptim exercici de la  
fase d’oposició, CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ,  de caràcter obligatori i no eliminatori, que 
consisteix en: «traduir del valencià al castellà i viceversa, un text proposat pel tribunal, en un 
temps a determinar.

L'exercici es qualificarà de 0 a 4 punts i no serà eliminatori.»

Seguidament, per l’assessora del Tribunal, M. Josep Arayo Solà , s’explica als aspirants en què 
consisteix  la prova del  valencià,  es  procedeix  a  lliurar  el  text  a traduir,  i  se’ls  informa que 
disposen de 30 minuts per a la seua realització.

DNI Coneixements de 
Valencià

20462966G 0

52949999C 0

El resultat del sèptim exercici de la fase d’oposició (CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ) és el 
següent:

ACORDS:  

Primer:  Aprovar  el  resultats  del  sext  exercici  (TEMES  LOCALS)  i  sèptim  exercici 
(CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ) de la fase d’oposició, conforme amb les taules que figuren 
en l’acta.

Segon: Desestimar la reclamació presentada per  Herminio Montañés Benet (RE 8515, de 
21/05/2018), de conformitat amb l’esmentat anteriorment.

Tercer: Convocar els aspirants per al pròxim dia 15 de juny de 2018, a les 12:45 hores, al 
Centre de UNIMAT PREVENCION, situat al C/San Francesc núm. 67 3ª,  de Vinaròs, a 
l’objecte  de realitzar  l’octau  exercici  de  la  fase oposició  (RECONEIXEMENT MÈDIC),  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 12:00h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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