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Resultat de la resolució de les al·legacions presentades, de la prova pràctica de la 
convocatòria  per  a  la  selecció,  mitjançant  concurs-oposició  lliure,  en  règim  interí, 
d’una plaça d’inspector/a de la policia local de Sant Vicenç dels Horts de la plantilla de 
personal funcionari de l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (BOPB 24/02/2021)

Atès que durant el procés de selecció el Tribunal Qualificador va rebre una al·legació amb el 
número de registre d’entrada E2021020258 es transcriu l’acta final del procés que conté la 
resolució de l’esmentada al·legació.

“CONVOCATÒRIA  PER  A  LA  SELECCIÓ,  MITJANÇANT  CONCURS-OPOSICIÓ  LLIURE,  EN  
RÈGIM INTERÍ, D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE LA POLICIA LOCAL DE SANT VICENÇ DELS  
HORTS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ  
DELS HORTS.(BOPB 24/02/2021).

ACTA DEL TRIBUNAL.

Data: 13/09/2021

Hora d’inici: 9 h

Hora finalització: 9,30 h

Lloc: Vídeo reunió.

ASSISTENTS

President: Francesc Sánchez Jiménez, cap de recursos humans i organització 

Vocals:

El  senyor  Segundo  Poblador  Trinidad,  inspector  en  cap  de  la  guàrdia  urbana  de  Cornellà  de  
Llobregat. 
El senyor Sergio Fortea Villanueva, Inspector de la guàrdia urbana de l’Hospitalet de Llobregat.
El senyor Francesc Guillen Lasierra, designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
La senyora Begoña Curtó Ferré, designada per la Direcció General d’Administració de seguretat.

La senyora Núria Vilalta Escudero com a secretària, amb veu i sense vot.

ORDRE DEL DIA

1. Resolució de l’escrit d’al·legacions presentat per aquest procés de selecció.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El Tribunal es reuneix amb els membres dalt ressenyats i donada l’existència del quòrum necessari  
inicia la sessió a l’hora i lloc dalt esmentats.

L’aspirant  senyor  David  Hernández  Plaza  presenta  escrit  d’al·legacions  amb  registre  general  
d’entrada E2021020258 de data 29 de juliol de 2021, pel qual impugna la prova pràctica, en base als  
items i criteris fixats pels membres del tribunal que contradiuen les bases de la convocatòria. 

69bff506-c1a3-452b-bc9d-23026d33e9f4
Es pot verificar a www.svh.cat/cove
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Primerament, l'actuació d’aquest òrgan de selecció ha de garantir que no s'incorri en arbitrarietat o  
que s'actuï desconeixent els principis constitucionals per a l'accés a les funcions públiques d'igualtat,  
mèrit i capacitat i, entre altres, transparència; imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans  
de selecció i independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació d'aquests i, en tot cas, la decisió de  
Tribunal pot estar subjecta al control jurisdiccional, sobre la base que el tribunal d'oposició, al igual  
que les persones aspirants del procés selectiu, queda vinculat per les Bases de la convocatòria, que,  
segons reiterada jurisprudència, són la llei que regula aquell, d'aquí la necessitat de transparència i  
publicitat de les bases.

Les  bases  de  la  convocatòria  aprovades  per  l’òrgan  competent  i  publicades,  determinen,  entre  
d’altres, l’objecte i el procediment de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, en 
règim interí, d'una plaça, establint les fases i les proves corresponents.

A la fase de l’oposició, consta una prova pràctica que consisteix en la realització d’un o diversos  
exercicis situacionals i de caràcter pràctic, els quals seran de caràcter eliminatori cadascun d’ells. 

Els  exercicis  a  realitzar  per  escrit  estaven relacionats  amb els  principis  d'actuació  i  les  funcions  
pròpies a desenvolupar per la categoria objecte de la convocatòria i  el  temari  general i  específic  
d'aquestes bases. 

I havien d’intentar reproduir o simular situacions pròpies d’una inspecció de Policia Local.

Així  mateix,  les  bases  establien  els  criteris  d’avaluació  del  Tribunal,  observació,  valoració  dels  
coneixements i aplicació al lloc de treball, la qualitat en l’expressió, la capacitat de síntesi, l’ordre i la  
claredat, i el nivell de competències demostrat per les persones aspirants posades “en situació” en  
aquest lloc de treball.

I les competències avaluades pel Tribunal en el conjunt de la prova han estat: transversalitat en la  
prestació de serveis,  orientació de servei a la ciutadania, efectivitat  individual,  gestió eficient dels  
recursos públics i direcció i desenvolupament de persones i equips.

Aquesta prova era obligatòria i eliminatòria i es qualificava de 0 a 30 punts, quedant eliminades del  
procés selectiu aquelles persones que no obtinguin, per a cada exercici, cas de fer-se diversos, la  
meitat de la puntuació màxima establerta per a cadascun d’ells.

Prèviament  a  la  seva realització,  l’òrgan  de selecció  es  va reunir  per  validar  la   concreció  dels  
exercicis, la selecció de competències a avaluar en cadascuna d’elles, el pes de les mateixes, i els  
indicadors de comportament.

Les  proves  de  competències  van  ser  realitzades  per  una  persona  amb  competència  tècnica  a  
proposta del Tribunal.

Els criteris acordats i establerts pel tribunal per avaluar la prova pràctica van ser els següents (ja  
reflectits a l’acta aixecada per la secretaria de data 4 de juny de 2021):

1. CLAREDAT, ORDRE I SÍNTESI: Valorar tota la exposició. La manera de redactar. Com ordena la  
presentació  de la  resolució  del  cas.  Com col·loca cada part  en  el  conjunt  final.  I  com sintetitza  
cadascuna de les parts. Visió de conjunt de tot el document.

2. RESOLUCIÓ DELS CASOS: Valorar en cadascun dels casos si fa la definició i l’anàlisi correcte de  
cada cas. Desenvolupa el seu rol ajustat a les funcions d’inspector. Afegeix valor en les decisions  
preses. Distinció entre allò que és urgent, el que és important, i el que es pot delegar. Coherència i  
proporcionalitat  en la  resolució de les diferents situacions plantejades.  Assumeix responsabilitats.  
Pren iniciatives.

Els punts 1 i 2 es valoren amb un màxim de 5 punts

CAS 1 (es valorarà amb un màxim de 8 punts)
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Informe sobre ocupacions:  Valorar com aconsegueix la  informació.  Distingeix  entre ocupacions 
socials, delinqüencials, ideològiques, problemàtiques o no? Parla de les màfies que fan negoci de  
l’ocupació? Fa alguna valoració sobre els propietaris dels immobles ocupats?  Valorar com analitza la  
problemàtica i com arriba a la conclusió de quines són més susceptibles de generar un conflicte  
veïnal. Anàlisi sobre el marc social, jurídic i policial sobre el que hem de treballar les ocupacions. Qui  
més hauria d’intervenir de manera transversal? Valorar les consideracions per a anticipar-nos a les  
problemàtiques que ja s’han donat en altres municipis. Consulta a aquest municipis sobre la seva 
experiència? Visió estratègica. Problemàtica social a nivell de Ciutat. Altres aportacions.

CAS 2 (es valorarà amb un màxim de 6 punts)

Informació premsa accidents de trànsit:  La gràfica reflexa clarament l’any de la pandèmia, l’any  
2020 no és una referència significativa quant a estratègia de millora. Si que és significatiu el nombre  
de atropellaments. Mesures i consells. Hauria de comparar amb dades de Catalunya per saber si  
estan per sobre o per sota de la mitjana. Aprofitar per informar de les infraccions més habituals i les  
zones més problemàtiques. Informar sobre el fenomen dels VMP i mesures de control. Mesures de  
millora.  Informació  sobre  última  modificació  de  la  normativa  de  trànsit  sobre  velocitats.  Altres  
aportacions

CAS 3 (es valorarà amb un màxim de 6 punts)

President  Federació d’Associacions Veïns:  Els hi  atén cinc minuts.  Important  personalitzar les  
relacions. Anàlisi de les dades. Els hi explica en dos minuts que les dades són positives, malgrat els  
últims incidents, que ja s’està treballant amb mossos. Valora amb ells que es una problemàtica que  
genera més preocupació que la que cal i que se hauria de tractar amb tranquil·litat. L’emplaça a una  
reunió el mateix dia per  parlar del tema. Intenta que hi sigui el cap de Mossos. El Ple és per la tarda.  
Informa  al  regidor  de  la  conversa  amb  l’Àngel  i  de  la  possibilitat  de  alguna  acció  de  protesta.  
Preparació de dispositiu preventiu i informa a Mossos

CAS 4 (es valorarà amb un màxim de 5 punts)

Agent amb problema d’alcoholisme: Valorar la manera de tractar el conflicte. Fa venir a l’agent al  
despatx. L’informa del descobriment de l’ampolla i li diu que deixi el servei i torni a les 13 h per parlar  
del tema. Esbrinar les causes del seu estat actual si és una qüestió puntual o és més greu. En funció  
de la gravetat baixa del servei i ajuda amb el problema

L’aspirant senyor David Hernández Plaza va sol·licitar la revisió de la prova pràctica.

El  Tribunal  procedeix  prèviament  a  llegir  la  prova  pràctica  del  senyor  Hernández  i  repassa  la  
puntuació donada el dia de la correcció, apartat per apartat. El Tribunal es reafirma en la puntuació  
donada i publicada, en base als criteris establerts a les bases (coneixements, i aplicació al lloc de  
treball, qualitat en l’expressió, capacitat de síntesi, l’ordre i la claredat), i el nivell de competències  
(transversalitat en la prestació de serveis, orientació de servei a la ciutadania, efectivitat individual,  
gestió eficient dels recursos públics i direcció i desenvolupament de persones i equips) demostrat per  
les persones aspirants.

L’aspirant compareix i es procedeix a fer una explicació genèrica de tota la puntuació i de la prova, en  
cap moment planteja cap pregunta sobre la prova o dels criteris de valoració i, a causa d’això, es  
probable que hagi entès erròniament la puntuació. 

És conforme i signa el document de compareixença. S’aixeca acta de data 29 de juliol de 2021.

Conseqüentment, el tribunal desestima íntegrament totes les al·legacions presentades per l’aspirant,  
ja que s’ha complert amb el procediment de selecció establert a les bases de la convocatòria pública,  
atenent els principis constitucionals de mèrit, igualtat i capacitat, així com als principis de publicitat,  
transparència,  imparcialitat  i  professionalitat  dels  membres  del  tribunal,  independència  i  
discrecionalitat tècnica de l’actuació del tribunal, adequació entre els continguts del procés selectiu i  
les funcions a desenvolupar i, agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en el procés selectiu.
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El Tribunal arriba als següents 

ACORDS

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per l’aspirant senyor David Hernández Plaza de  
data 29 de juliol de 2021.

Segon.- Publicar a la pàgina web de la corporació els resultats. 

El President dóna per acabat l’acte i aixeca la sessió a les 9,30 hores de la qual s’estén la present  
acta que, un cop llegida i trobada conforme, signen tots els membres del Tribunal, de tot el que com a  
Secretària en dono fe.”

El president del tribunal qualificador,

[Firma01-01]
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