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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 

PER A LA SELECCIÓ DE QUATRE PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, VACANTS A 

L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 

 

 

A Sant Vicenç de Castellet, essent les vuit hores i trenta minuts del dia 23 de gener de 2023, es 

reuneixen a l’Ajuntament els membres del Tribunal qualificador del Concurs oposició lliure per a la 

selecció de quatre places d’Agent de la Policia Local, vacants a la plantilla de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç de Castellet, amb la finalitat de constituir el Tribunal, i procedir a la realització de 

l’acreditació dels aspirants i la primera prova, prova teòrica i de cultura general, de les proves que 

formen part de l’esmentat procés de selecció. 

 

D’acord amb les bases específiques del concurs oposició lliure, aprovades per acord de la Junta 

de Govern Local celebrada en data 28/09/2022 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona de data 10/10/2022, així com la convocatòria del procés selectiu, publicada al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21/10/2022 i al BOE de  data 31/10/2022 i al tauler 

d’anuncis i a la web municipal i amb el Decret de l’Alcaldia Presidència dictat a l’efecte, el Tribunal 

qualificador està integrat per les següents persones: 

 

Presidenta: 

Sra DOLORS GARCIA I ARJONA, tècnica de RH de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 

 

Vocals: 

Sr. DAVID ROCABERT I CAMPILLO, cap de la Policia Local de Sant Vicenç de Castellet 

Sr. LLUC BASORA I PASCUAL, TAG de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 

Sr. FRANCISCO MÁRQUEZ i RUIZ, designat per la DG d’administració de Seguretat 

Sr. FRANCESC DELGADO I MORAL, designat per l’ISPC  

 

Secretària: 

Sra. ABIGAIL ANTEQUERA RAMIREZ, funcionària de RH de l’Aj.de Sant Vicenç de Castellet 

 

Es fa constar que la secretaria del tribunal actuarà amb veu i sense vot. 

 

Tenint en compte que s’aconsegueix el quòrum suficient, en aquest acte es dóna per constituït 

formalment el Tribunal qualificador del concurs oposició lliure. 

 

Cal fer constar que per Decret de l’Alcaldia Presidència dictat en data 11/01/2023 es va aprovar el 

llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició lliure, amb un total de  cent 

seixanta-sis (166) aspirants admesos, tanmateix es fa constar que, per Decret d’Alcaldia 
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Presidència dictat el 20/01/2023 es va aprovar la modificació  del llistat definitiu d’admesos i 

exclosos, amb un total de cent seixanta-set persones admeses (167) 

 

El tribunal qualificador ha decidit que la prova teòrica i de cultura general constarà de cinquanta 

preguntes tipus test, que tindran quatre possibles respostes, només una de les quals serà 

correcta, a desenvolupar en el termini de seixanta (60) minuts.  

Es fa constar que s’han elaborat dos models de prova amb els mateixes preguntes en diferents 

ordre per garantir la transparència d’aquest procés selectiu. 

 La prova es puntuarà de la manera següent, en aplicació de les bases reguladores: 

 

. les preguntes contestades correctament sumaran 0,20 punts 

. les preguntes contestades erròniament restaran 0,05 punts 

. les preguntes deixades en blanc restaran 0,025 punts 

 

Per tant, acte seguit el tribunal es desplaça a l’Institut Castellet, a on es durà a terme l’acreditació 

dels aspirants i el desenvolupament de la prova teòrica i de cultura general. 

 

I perquè consti als efectes oportuns, signen els membres del Tribunal qualificador aquesta acta, 

per quatriplicat exemplar, en prova de conformitat. 

 

 

Dolors Garcia i Arjona                    

David Rocabert i Campillo                 

Lluc Basora i Pascual 

Francisco Márquez Ruiz           

Francesc Delgado i Moral                 

Abigail Antequera i Ramirez 

 

 

Sant Vicenç de Castellet, 23 de gener de 2023 


