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ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 26/2016 PER LA PROVISIÓ MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURS 
OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, D'UNA PLAÇA DE SOTS-INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL, GRUP DE 
CLASSIFICACIÓ C1 DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 

 
  
La Resolució d’Alcadia número 4169/2016, de 2 de desembre, aprova les bases i la convocatòria del procés 
selectiu 26/2016 per la provisió mitjançant el procediment de concurs oposició per promoció interna, d'una 
plaça de sots-inspector de la policia local, grup de classificació C1 de la plantilla de personal de l'Ajuntament 
de Granollers. 
 
La Resolució d’Alcaldia número 76/2017 de 10 de maig, aprova la llista provisional del procés selectiu 26/2016 
per la provisió mitjançant el procediment de concurs oposició per promoció interna, d'una plaça de sots-
inspector de la policia local, grup de classificació C1 de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers. 
No hi ha aspirants exclosos.  
 
En data 19 de maig, a la Sala d’actes de la Policia Local es reuneixen els membres del tribunal  qualificador 
amb els següents membres: 
 
Presidència:  
Montserrat Domènech Borrull, cap de servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Granollers 
 
Vocals: 
Lluís Colomer Carbonell, Inspector en cap de la policia local de Granollers 
Manuel Ruiz, inspector en cap de la policia local de Caldes de Montbui 
Carles Griñó, inspector en cap de la policia local de Cardedeu 
Jesús Angel Gutiérrez, membre designat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
Antonio Franco, membre designat per la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya 
 
Secretaria: 
Ester Serra i Mitjans, responsable de programes de Selecció 
 
Assisteix com a observador el senyor Jose Dorado, membre designat pel Comitè Unitari de l’Ajuntament de 
Granollers. 
 
S’estableix el desenvolupament de la prova d’aptituds, d'acord amb allò previst a la Base novena. Exercicis de 
l’oposició. 
 
S’exposen a tots els aspirants, els números dels 42 temes de l’annex de les bases, i es demana que un dels 
aspirants els comprovi abans de guardar-los a la bossa. Un dels aspirants ho comprova i es guarden. Tot seguit 
es demana a un dels aspirants que agafi dos números. Els temes que surten a desenvolupar són: 
 

10. La denúncia: Concepte i classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la denúncia. 

42. Llei Orgànica de Protecció de la seguretat  ciutadana 4/2015. Les infraccions greus. 

 
 



 

 
Mentre els aspirants realitzen la prova, els membres del tribunal es reuneixen per establir els criteris de cor-
recció de cadascun dels temes, detallats a continuació: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop finalitzada la prova, el tribunal es reuneix i corregeix l’exercici amb el resultat següent: 

 

Nom i Cognoms Prova 1 

DIAZ*GARCIA , MANUEL 6,13 

GUERRERO*MATEOS ,JOSE MANUEL  6,9 

TRIANO*RODRIGUEZ,OSCAR  7,12 

 
En data 23 de maig, a les 9h es reuneix el tribunal a la Sala de reunions de la policia local,  l’inspector en cap 
planteja el cas pràctic elaborat i el llegeix en veu alta, la presidenta del tribunal pregunta específicament si 
algú té algun comentari a fer respecte el cas pràctic plantejat, com que ningú es manifesta en contra es pro-
cedeix a repartir els casos pràctics als aspirants que es troben a la sala brífing.  Un cop repartit el cas pràctic 
els membres del tribunal es reuneixen per establir els criteris de correcció. 
 

Criteris de correcció del tema 10: La denúncia: Conceptes i classes. El dret i el deure de denun-
ciar. Efectes de la denúncia. 
 
Es defineixen 5 apartats a desenvolupar:  
 

1. Definició del concepte (1 punt)  
2. Classes de denúncia (1,5 punts) 
3. Drets i deures de denunciar (2 punts) 
4. Efectes de la denúncia (0,5 punts) 
 

 
Criteris de correcció del tema 42: Llei Orgànica de Protecció de la seguretat  ciutadana 4/2015. 
Les infraccions greus. 
 
La llei conté la relació d’infraccions en un total de 23. El tribunal proposa repartir el total de 
punts (4,6 punts) assignant a cada una de les infraccions que identifiqui l’aspirant amb 0,20 
punts màxim, cada membre del tribunal podrà aplicar la variació que convingui en funció de si 
el redactat és més o menys complet. 
Es reserva 0,4 punts per valorar si es fa una menció més genèrica de la llei. 
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Es defineixen 7 subapartats: 
1. Determinar número de dispositius (1,5 punts) 
2. Definir cadascuna de les especialitats (1,5 punts) 
3. Cal saber quines peticions s’han de donar de forma obligatòria segons conveni i què està supeditat a 

les necessitats del servei (1,25 punts) 
4. En funció de la resposta 3 (1,25 punts) 
5. Determinar els recursos (1,5 punts) 
6. Identificar les interseccions(1,5 punts) 
7. Definir els aspectes a tenir en compte(1,5 punts) 
 

 
 
Questions a resoldre a partir de la informació que disposa: 
 
1-Determineu els recursos humans necessaris per cobrir les activitats de la Fira i Festes de l’Ascensió i del servei 
ordinari en els 9 torns de servei indicats, tenint present que la fira esta oberta de 10.00 a 24.00 divendres i dissabte i 
de 10.00 a 21.00 hores diumenge i que la zona de Fira d’atraccions esta oberta de 17.00 a 24.00 hores tots els dies. 
 

 Divendres Dissabte Diumenge 

Matí 8 8 9 

Tarda 12 12 12 

Nit 10 10 8 

 
2-Detalli el número d’agents, comandaments i especialitats que requerirà per cadascun dels torns. 
 

 Divendres Dissabte Diumenge 

Matí Sco      1        Ate.   1         Com    
1        Ag      5 

Sco      1        Ate.   1         Com    
1        Ag      5 

Sco      1        Ate.   1         
Com    1        Ag      6 

Tarda Sco      1        Ate.   1         Com    
1         Ag    9 

Sco      1        Ate.   1         Com    
1         Ag    9 

Sco      1        Ate.   1         
Com    1         Ag    9 

Nit Sco      1        Ate.   1         Com    
1         Ag     7  

Sco     1         Ate.       1     Com    
1        Ag          7 

Sco     1         Ate.       1     
Com    1        Ag          5 

 
 
3-Gestioni, aprovant o denegant les sol·licituds que li fan els agents, d’acord amb el previst al conveni vigent i les 
necessitats de servei que tindrà els dies 26, 27 i 28. 
 
TIP.  1444 /1425. S’aprova  el dia 26. Es denega per  el 27 i 28. Per afectar el servei al no quedar agents de sala. 
TIP.  1349. S’aprova  el dia 26       
TIP.  1218.  S’aprova del dia 26 i 27. Es denega per 28  per aplicació art. 13 conveni punt b  “el permís per 
intervenció és de 2 dies (el de la intervenció i l’endemà)” 
TIP.  1442 Es denega per necessitats del servei aplicació art 13-g el gaudiment de forma discontinua esta subjecte a 
necessitats del servei. 
 
4-Identifiqui per cada torn si requereix convocar hores extraordinàries i en cas afirmatiu si són d’agent, d’agent amb 
especialitat SCO / Atestats o comandament. 
 

 Divendres Dissabte Diumenge 

Matí Sco              Ate.            Com             
Ag 

Sco              Ate.            Com      
1       Ag      1 

Sco              Ate.            Com             
Ag       2 

Tarda Sco              Ate.            Com             
Ag 

Sco              Ate.            Com             
Ag     7 

Sco              Ate.            Com             
Ag     7 

Nit Sco              Ate.            Com             
Ag        1 

Sco              Ate.            Com             
Ag     4 

Sco              Ate.            Com             
Ag     2 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop finalitzada la prova, el tribunal es reuneix i corregeix l’exercici amb el resultat següent: 
 

Nom i cognoms Cas pràctic 

DIAZ*GARCIA , MANUEL 5,23 

TRIANO*RODRIGUEZ,OSCAR  8,07 

GUERRERO*MATEOS ,JOSE MANUEL  5,24 

 
 
 
 
 

5-Determineu, si escau, altres recursos que necessitarà i/o amb els quals s’haurà de coordinar, per atendre la Fira i 
festes de l’Ascensió. 
-Cme 
-Uos / brigada de serveis. 
-Protecció Civil. 
-Vigilants de seguretat privada. 
-Responsables organització fira. 
-Ambulàncies Falk 
-Bombers. 
-Servei de Cultura. 
-Servei de Via Pública. 
 
6-indiqui a quines interseccions faria vostè els tancaments dels carrers que envolten el Recinte Firal per evitar 
l’accés de vehicles al carrer Londres i l’aparcament que hi ha  
-Camí de Can Bassa / Londres. 
-Avgda. Europa / Londres. (doble tancament - només deixar girar a rotonda) 
-Taronjaire / Ronçana. 
-Mollet / Palautordera. 
-Ronda Sud / Carrer de Roma. 
-Passatge 1 / Londres. 
-Passatge 2 / Londres. 
-Passeig Fluvial /Camp de les Moreres. 
-Vinyoli/Passeig Fluvial. 
 
7- A més de la vigilància ordinària de l’interior del recinte de la Fira per evitar infraccions penals i als tancaments 
de trànsit, considera vostè que s’ha d’informar als agents que prestin atenció a d’altres aspectes relatius a la 
seguretat del recinte de la Fira de l’Ascensió?.  
En cas afirmatiu, quins ?  
 
- Robatoris a interior vehicles estacionats.  
-Pas vianants Ronda Sud Lluís Companys. 
-Aspectes Clau PAU de Prot. Civil. (Generadors, caixes de connexions elèctriques, punts calents per zones de 
cuines, evacuació confinament si accident SEVESO) 
-Vol de Drons. 
-Entorn Gihad pel que fa a vehicles i persones. 
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En data 24 de maig de 2017, l’aspirant Sr. Josep Guerrero Mateos presenta instància denunciant el cas pràctic 
plantejat atès es tracta de les funcions habituals d’un dels aspirants i, per tant, considera  que això l’afavoreix.  
 
En data 31 de maig a la Sala d’actes de la policia local els aspirants realitzen les proves psicotècniques i les 
entrevistes de les proves psicotècniques amb el resultat següent: 
 

Nom i cognoms Psicotècnics 

DIAZ*GARCIA , MANUEL Apte 

TRIANO*RODRIGUEZ,OSCAR  Apte 

GUERRERO*MATEOS ,JOSE MANUEL  Apte 

 
 
En data 12 de juny de 2017 es convoca als membres del tribunal per donar compte de la sol·licitud presenta-
da pel Sr. Josep Guerrero Mateos. 
 
Hi assisteixen els següents membres del tribunal: 
 
Presidència:  
Montserrat Domènech Borrull, cap de servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Granollers 
 
Vocals: 
Lluís Colomer Carbonell, Inspector en cap de la policia local de Granollers 
Manuel Ruiz, inspector en cap de la policia local de Caldes de Montbui 
Jesús Angel Gutiérrez, membre designat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
 
Secretaria: 
Carme Barroso Salguero,  secretària suplent.  
 
 
Es dóna compte, també, de l’informe emès, en data 10 de juny de 2017, pel Sr. Alfred Lacasa Tribó, director 
de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Granollers i  que conclou el següent: 
 
“ÚNICA.- Per major seguretat, proposo que el  Tribunal del procés referit, elevi el plantejament del cas pràctic 
a la Direcció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya perquè emeti un informe que reforci la futura 
resolució municipal de forma que el nomenament del candidat que correspongui tingui una motivació refor-
çada que garanteixi que allò resolt pel tribunal de selecció té les màximes garanties.” 
 
Els membres del tribunal acorden traslladar el plantejament del cas pràctic a la Direcció de l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya.  
 
En data 20 de juny de 2017, la directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Sra. Annabel Marcos i 
Vilar respon, via correu electrònic, que l’Àrea de Continguts de Formació Policial de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, un cop revisat el cas i analitzat el seu contingut, conclou que el plantejament del cas 
pràctic s’adequa correctament a les funcions de la categoria de sotsinspector/a. A més, fa avinent que el su-
port tècnic, jurídic i administratiu als processos de selecció de les policies locals correspon a la Subdirecció 



 

General de Coordinació de la Policia de Catalunya.  
 
Així doncs, es trasllada el plantejament del cas pràctic a la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de 
Catalunya.  
 
En data 7 de juliol de 2017, la cap del Servei de Suport al Sistema de Seguretat de la Subdirecció General de 
Coordinació de la Policia de Catalunya, Sra. Encarna García Serrano, respon, via correu electrònic  i conclou, 
també, que un cop revisat el contingut del cas pràctic, el plantejament s’adequa correctament a les funcions 
de la categoria de sotinspector/a.  
 
En data 25 de setembre de 2017 es convoca als membres del tribunal per tal que valorin les consideracions 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Ca-
talunya.  
                          
Hi assisteixen els següents membres del tribunal: 
 
Presidència:  
Montserrat Domènech Borrull, cap de servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Granollers 
 
Vocals: 
Lluís Colomer Carbonell, Inspector en cap de la policia local de Granollers 
Manuel Ruiz, inspector en cap de la policia local de Caldes de Montbui 
Antonio Franco, membre designat per la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya 
 
Secretaria: 
Ester Serra i Mitjans, responsable de programes de Selecció 
                                             
                              
Els membres del tribunal presents acorden, d’acord amb les consideracions de l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya i de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, donar per vàlid el cas pràc-
tic plantejat i seguir amb el procés selectiu.  
 
Seguidament, té lloc la fase de valoració dels mèrits amb els resultat següents: 
 

Nom i Cognoms Mèrits 

DIAZ*GARCIA, MANUEL 8,50 

TRIANO*RODRIGUEZ, OSCAR  8,88 

                                                                                                                             
GUERRERO*MATEOS, JOSE MANUEL  7,60 

 
 
En data 29 de setembre de 2017, a les dependència de la Policia Local de Granollers, els membres del tribunal 
es reuneixen per realitzar l’entrevista  amb el resultat següent: 
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Nom i Cognoms 
Entre
vista 

DIAZ*GARCIA , MANUEL 2,89 

GUERRERO*MATEOS ,JOSE MANUEL  2,73 

TRIANO*RODRIGUEZ,OSCAR  2,98 

 
 
El resultat final del procés és el següent: 
 

Nom i Cognoms 
Prova 

teòrica 
Cas 

pràctic 
Psicotècnics Mèrits Entrevista Total 

TRIANO*RODRIGUEZ,OSCAR  7,12 8,07 Apte 8,88 2,98 27,05 

DIAZ*GARCIA , MANUEL 6,13 5,23 Apte 8,50 2,89 22,75 

GUERRERO*MATEOS ,JOSE MANUEL  6,9 5,24 Apte 7,60 2,73 22,47 

 
 
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 13h del dia 29 de setembre de 2017. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Montserrat Domènech  
Presidenta del tribunal 

 
 
 
 
 
 
 
Manuel Ruiz 
Inspector en cap de la policia local de 
Caldes de Montbui 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Griñó 
Inspector en cap de la policia local de Cardedeu 

 
 
 
 
 
Lluís Colomer 
Inspector de la policia local de 
Granollers 

 
 
 
 
 
Jesus Angel Gutiérrez, membre desig-
nat per l'Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya 

 
 
 
 
 
Antonio Franco, membre designat per la Subdi-
recció General de Coordinació de la Policia de 
Vocal Catalunya 

 
 
 
 
José Dorado 
Representant Comitè Unitari 

 
 
 
 
Ester Serra Mitjans 
Secretària del tribunal 
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