
ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 27/2016  PER LA PROVISIÓ MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURS
OPOSICIÓ LLIURE, D'UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL,MÉS LES VACANTS QUE PUGUIN PRODUIR-
SE FINS A LA DATA D’INICI DEL CURS SELECTIU A L’ISPC, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C2 DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

En data 14 de juny de 2017, van tenir lloc els exercicis cultural i teòric del procés selec�u 27/2016, per la pro-

visió, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça d'agent de la policia local de Grano-

llers, més les vacants que puguin produir-se fins a la data d'inici del curs selec�u a l'ISPC.

D'acord amb la correcció efectuada els resultats de la prova teòrica van ser el següents: 
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Els resultats van ser publicats a la seu electrònica en data 15 de juny de 2017.

El dia 15 de juny de 2017, es va rebre una trucada d'un candidat sol·licitant quina era la resposta correcta en

una de les preguntes formulades, en concret, respecte de la pregunta número 15 de la prova teòrica �pus

test, atès que tenia dubtes de quina era la resposta correcta d'acord amb la formulació de la pregunta i les

respostes que es donaven. La resposta que en la correcció es va donar per correcta era la lletra c). Un cop

analitzada per part dels tècnics del servei de recursos humans la pregunta en qües�ó, es va traslladar a la Pre-

sidenta del Tribunal, Sra. Montserrat Domènech Borrull, atès que es va poder comprovar que per un error

material de redacció no estaven ben formulades ni la pregunta, ni tampoc les possibles respostes. 

A les 9:00 hores del dia 12 de juliol de 2017, a les dependències de la policia local, es reuneixen els membres

del tribunal qualificador del procés selec�u per resoldre la qües�ó formulada envers la pregunta número 15

del �pus test de l'exercici teòric. Els membres del tribunal són els següents:

Presidència: 

Sr. Diego Cas�llo Giménez, cap de ges�ó i desenvolupament de Recursos Humans  que actua com a president

suplent en subs�tució de la Sra. Montserrat Domènech Borrull que excusa la seva assistència. 

Vocals:

Sr. Lluís Colomer Carbonell, inspector en cap de la policia local de Granollers.

Sr. Sebas�à Pedrosa Rider, sergent de la policia local de Granollers.

Sr. Josep Lluís Claraco Vazquez, caporal de la policia local de Granollers. 

Sr. Manuel Ruiz Sánchez, membre designat per l'Ins�tut de Seguretat Pública de Catalunya

Sr. Armand Arrabal MarGn, membre designat per la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Cata-

lunya

Secretaria:

Carme Barroso Salguero, responsable de programes de formació, en subs�tució de la Sra. Ester Serra Mitjans

que excusa la seva assistència. 

La redacció de la pregunta que per error consta en l'examen entregat als aspirants és la següent:

«15.- L'estructura judicial de l'estat està formada:

a) Pels jutjats de primera instància i instrucció, els penals, l'audiència i el suprem.

b) Pels jutjats de primera instància i instrucció, els penals, l'audiència provincial i el suprem.

c) Pels jutjats de primera instància i instrucció, els penals, l'audiència provincials, l'audiència nacional, el tri-

bunal suprem i el tribunal cons"tucional.

d) Cap de les respostes és correcte.»



La redacció correcta tant de l'enunciat com de les respostes correctes, d'acord amb 8a edició del manual

«Guia d'estudi per a l'accés a la categoria de mosso/a del cos dels Mossos d'esquadra», edició de maig de

2017, elaborat pel Departament d'Interior, era la següent:

«15.- L'estructura del poder judicial de l'estat està formada:

a) Pels jutjats de primera instància i instrucció, els penals, l'audiència i el suprem.

b) Pels jutjats de primera instància i instrucció, els penals, l'audiència provincial i el suprem.

c) Pels jutjats de pau, de primera instància i instrucció, els penals, socials, contenciosos administra�us, de vi-

gilància penitenciària i de menors, l'audiència provincial,  tribunals superiors de jus�cia, l'audiència nacio-

nal, i el "bunal suprem i el tribunal cons"tucional.

d) Cap de les respostes és correcte.»

Un cop revisada la pregunta en qües�ó, el tribunal fa les següents consideracions:

• A banda dels errors materials  produïts  en la  redacció  tant de la pregunta com de les respostes,

l'enunciat  de la  pregunta en relació al  concepte «estructura judicial  de l'estat»,  no s'ajusta amb

l'enunciat del temari previst a l'annex 2 de les bases reguladores del procés selec�u, publicades al

BOBP de data 4 de gener de 2017, el qual diu concretament: 

«7. Els òrgans jurisdiccionals: el poder judicial i el Tribunal Cons"tucional.»

• En l'enunciat, el concepte «estructura judicial de l'estat» és poc precís i és ambigu en relació al con-

cepte «l'estructura del poder judicial», pel que pot induir a confusió respecte a quins òrgans jurisdic-

cionals formen part.

Per tot allò exposat, i atenent a que la pregunta estava mal formulada i hi ha hagut errors materials en la re-

dacció de la pregunta i de les respostes que poden haver induït a errors d'interpretació, el tribunal conclou

anul·lar la pregunta núm. 15 i procedir a revalorar les puntuacions de la prova teòrica tenint en compte allò

establert a la jurisprudència del Tribunal Suprem (STS de 9 de juliol de 2014, Sala Contenciosa-Administra�va,

Secció 7a. Recurs de  Cassació núm. 2748/2013), establint que el tribunal de selecció ha d'ajustar les regles de

puntuació establertes a la convocatòria, de 0 a 10 punts, al número de preguntes, ara 24. Així doncs, cada

pregunta valdrà 0,4166666667 punts, en comptes dels 0,40 punts previstos inicialment. I conseqüentment,

procedir a valorar les respostes errònies en la mateixa proporció descomptant 0,1041666667 punts en comp-

tes dels 0,1 punts previstos inicialment. 

D'acord amb això, els resultats defini�us de la prova teòrica són els següents:
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S’aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta que signen amb mi els membres de l’òrgan

de selecció, quan són les  9:30h del dia 12 de juliol de 2017.

Diego Cas�llo Giménez

President suplent

Lluís Colomer Carbonell, inspector en 

cap de la policia local de Granollers

Sebas�à Pedrosa Rider, 

sergent de la policia local de Granollers

Josep Lluís Claraco Vázquez,

caporal  de la  policia  local  de

Granollers

Manuel Ruiz Sánchez

membre designat per l'Ins�tut de Se-

guretat Pública de Catalunya

Armand Arrabal MarGn, 

membre designat per la Subdirecció General de 

Coordinació de la Policia de Vocal Catalunya

Carme Barroso Salguero,

Secretària


		2017-07-20T14:48:41+0200
	TCAT P DIEGO CASTILLO GIMÉNEZ - DNI 52141830W


		2017-07-21T08:02:47+0200
	CPISR-1 CARME BARROSO SALGUERO


		2017-07-25T08:13:02+0200
	CPISR-1 C Armando José Arrabal Martín


		2017-07-25T11:57:34+0200
	LLUIS COLOMER CARBONELL


		2017-07-25T12:01:07+0200
	CPISR-1 JOSEP LLUÍS CLARACO VÁZQUEZ


		2017-07-25T12:05:39+0200
	SEBASTIAN PEDROSA RIDER


		2017-07-25T18:36:47+0200
	CPISR-1 C Manuel Ruiz Sanchez




