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ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU P01/2021 – 3 

PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL 

 

Josefa Barcos San Andrés, en qualitat de secretària del tribunal qualificador del procés selectiu 

P01/2021 – 3 PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL. 

FAIG CONSTAR: 

1. Que en data 6 de maig de 2022 s’han reunit  els membres del Tribunal qualificador del procés 

selectiu P01/2021 – 3 PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL, per resoldre l’errada material 

referent a puntuació publicada i per resoldre les al·legacions presentades. 

 

2. Que el Tribunal qualificador ha acordat per unanimitat: 

 

 

• Referent a l’errada material 

 

La secretària informa als membres del Tribunal que a la llista publicada al tauler d’edictes de la 

Corporació i al web municipal de les persones que han superat les proves de coneixements 

culturals i específics podria haver-hi una errada material, en tant que el senyor Sergio González 

Fernández, amb DNI ***2523**, surt a la llista d’aprovats a la prova cultural realitzada el dia 5 

d’abril de 2022 però que la puntuació que hi figura és de 4,62 punts. 

El Tribunal comprova la llista en qüestió, verifica la puntuació obtinguda pel senyor Sergio 

González Fernández, amb DNI ***2523**, en la prova de coneixements culturals, que de 4,62 

punts, i determina que el senyor González Fernández no ha superat aquesta prova. Per tot això, el 

Tribunal acorda rectificar el llistat de persones que han superat aquesta prova i excloure’n el 

senyor, Sergio González Fernández, amb DNI ***2523*. 

 

• Referent a  les al·legacions presentades 

 

-La senyora Ariadna Álvaro Comino amb DNI ***0312** ha presentat dues instàncies, números 

de registre d’entrada E-2022-13343 i E-2022-14739. 

 

A la primera instància sol·licita la consideració d’anul·lació i/o la rectificació de les preguntes 

28, 31 i 39 de la prova de coneixements culturals, model A: 

 

Pregunta 28 del model A. On pregunta quin és el text més antic escrit en català, on es dona com 

a correcta  la resposta del "Memorial de Greuges de Guitard Isarn" és contrària a altres Guies 

d’estudi  oficials com Guia d'estudi per a l'accés a la categoria de mosso/a del cos de Mossos 

d’Esquadra  del 2021. Entenc que si és per part de cultura general s'hauria de donar com a 

correcte la  d'Homilies d'Organyà, ja que no consten noves datacions per als primers textos 

escrits  completament en català, però si és per part d'actualitat haurien d'acceptar-se les dues 

respostes com a correctes i no només la resposta de "Memorial de Greuges de Guitard Isarn”. 
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2) Pregunta 31 del model A,  dona lloc a confusió la formulació de la pregunta quan diu "Quina 

és la meitat del resultat obtingut de 16, multiplicat per 8 i dividit per 4?  " Seria menys inequívoc 

si es formulés de la següent manera o similar:  "Quina és la meitat del resultat de la següent 

operació  (16 per 8 i dividit entre 4)?" 

 

3) Pregunta 39 del model A on diu Quina de les següents no és una criptomoneda? Es dona com 

a  correcte la resposta d) Deepsea que, no és una criptomoneda, però, alhora la resposta b) 

Ethereum tampoc és una criptomoneda, per tant, no hi ha una sola resposta correcta. Etherum 

és una  Plataforma de codis i no es considera una criptomoneda, és un sistema blockchain de 

codi obert  descentralitzat que inclou la seva pròpia criptomoneda, Ether. 

 

Respecte de la pregunta 28, el Tribunal indica la única resposta correcta és la b). D’acord amb el 

que preveu la base 8. a). 1. la prova de coneixements culturals versa sobre preguntes relatives a 

coneixements de cultura general i d’actualitat política, social i cultural. Així mateix, s’especifica 

que serà considerat com actualitat política, econòmica i cultural als efectes d’aquesta 

convocatòria aquelles notícies publicades en mitjans de comunicació que succeeixin o hagin 

succeït en el termini dels 6 mesos anteriors comptats des de la data de la convocatòria del procés 

al DOGC. La pregunta 28 és una pregunta d’actualitat cultural, en tant que la noticia de la 

datació del Memorial de Greuges de Guitard Isarn, un segle anterior a les Homilies d’Organyà, 

text considerat canònicament fins llavors el més antic en llengua catalana, va ser difosa en 

nombrosos mitjans de comunicació tant escrit com audiovisuals a partir del 15 d’octubre de 2021 

amb la referència explícita que desbancava les Homilies d’Organyà com a el text llarg més antic 

escrit en català.  

 

Pel que fa a la pregunta 31, el Tribunal indica que el seu enunciat és correcte i que l’esforç de 

comprensió que comporta el problema plantejat s’ajusta al nivell acadèmic demanat com a 

requisit de participació en la convocatòria. 

 

Respecte la pregunta 39, el Tribunal considera que la única resposta vàlida és la d) atès que és la 

única que no fa referència a una criptomoneda. Així mateix, pel que fa a la resposta b) el 

Tribunal entén que Ethereum és una criptomoneda en tant que és el nom amb que universalment 

es coneix aquest mitjà digital d’intercanvi i amb el que apareix als mercats i a les llistes de 

cotització de criptomoneda més consultades habitualment. (es.investing.com, 

coinmarketcap.com, estrategiasdeinversion.com, bolsamania.com, coinbase.com, entre altres). 

 

Per tot el que s’ha exposat, el Tribunal desestima les al·legacions presentades per la senyora 

Ariadna Álvaro Comino, instància  E-2022-13343. 

 

A la segona instància, E-2022-14739, la senyora Álvaro Comino sol·licita: “la revisió de 

l'examen cultural del procés selectiu  realitzat en data 5 d'abril de 2022, ja que contrastant el 

corrector prova coneixements culturals - Model A amb la còpia de la plantilla del qüestionari 

em resulten un nombre superior de respostes correctes de les quals s'indica a l’Acord del 

Tribunal Qualificador amb una puntuació de 4,25”. 

 

El Tribunal torna a corregir la prova cultural, model A, de la senyor Ariadna Álvaro Comino i 

verifica que l’aspirant té 18 preguntes correctes, 4 incorrectes i 18 sense contestar, per la qual 

cosa, el Tribuna es ratifica que la puntuació que ha obtingut senyora Alvaro Comino en la prova 

es qüestió és de 4,25 punts. 
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Per tot això, el Tribunal desestima l’al·legació presentada per la senyora Ariadna Álvaro Comino 

en la instància E-2022-14739. 

 

 

- El senyor Antonio Alba Raposo amb DNI ***1018**, ha presentat la instància número E-

2022-13380, on exposa: “Que la pregunta numero 13 del examen específic A sigui anul·lada ja 

que les respostes C o D poden ser correctes ja que el article 12 apartat B de la llei 16/1991, 

posa a requeriment de la autoritat judicial i sol·licito: Que la pregunta numero 31 s’anul·li ja 

que crea bastant confusió en les seves respostes”. 

 

Referent a la pregunta 13 de la prova de coneixements específics, model A, el Tribunal consulta 

l’article 12 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i considera que la única 

resposta correcta és la c), ja que, d’acord amb l’enunciat de la pregunta, és la única que s’ajusta 

al literal de la norma. 

 

Referent a la pregunta 31, el senyor Alba Raposo no especifica si és de la prova de coneixements 

culturals o de la prova de coneixements específics, el Tribunal no obstant revisa la pregunta 31 

de les dues proves. Pel que fa a la pregunta 31 de la prova de coneixements culturals, el Tribunal 

indica que el seu enunciat és correcte i que l’esforç de comprensió que comporta el problema 

plantejat s’ajusta al nivell acadèmic demanat com a requisit de participació en la convocatòria. 

Quant a la pregunta 31 de la prova de coneixements específics, el Tribunal considera que 

l’enunciat no pot induir a cap confusió i que només la resposta c) és la correcta. 

 

Per tot això, el Tribunal desestima les al·legacions presentades pel senyor Antonio Alba Raposo, 

instància  E-2022-13380. 

 

 

- El senyor Álex Castro Navarro amb DNI ***3783**, ha presentat la instància número E-2022-

13561, on exposa: “Una vegada realitzat l'examen amb número de convocatòria Codi P01/2021 

AGENT/LLIURE, he trobat una pregunta que crec que esta malament i m'agradaria impugnar-

la. Pregunta 31: 31 Quina ordenança municipal NO és de l’Ajuntament de Cerdanyola? a) 

Ordenança municipal per a la regulació de l'ús d'oficines, serveis mèdics i altres als eixos 

comercials b) Ordenança municipal per al control del mosquit tigre c) Ordenança de circulació 

de bicicletes al Parc Natural de Collserola d) Ordenança sobre la incorporació de sistemes de 

captació d'energia solar en edificis i construccions La correcta en un principi segons indica el 

corrector es la "C", però la "D" la ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació 

d'energia solar en edificis i construccions es troba DEROGADA per lo tant no crec que es pugui 

entendre com una ordenança de l'ajuntament.” 

 

El Tribunal considera que la única resposta correcta és la c), atès que, per elaborar preguntes de 

la prova es consulta la informació institucional publicada al web oficial de l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès, sobre ordenances municipals. En aquest portal institucional l’ordenança 

sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar en edificis i construccions apareix 

recollida amb la resta d’ordenances de l’Ajuntament i, tot i estar derogada, seria un perjudici per 

a les altres persones aspirants no tractar-la com una ordenança municipal. Cal tenir present, a 

més, que l’esmentada ordenança forma part del “corpus d’ordenances de l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès” i que encara té efectes jurídics relatius al període en que encara no estava 

derogada que poden generar encara reclamacions drets i obligacions. 

 

Per tot això, el Tribunal desestima l’al·legació presentada pel senyor Álex Castro Navarro, 

instància  E-2022-13561. 
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-El senyor Carles López Vilatersana amb DNI ***4860** ha presentat dues instàncies, números 

de registre d’entrada E-2022-14381 i E-2022-15203. 

 

A la primera instància exposa que hi ha preguntes de la prova de coneixements culturals dels 

models A i B que són diferents i que al model B, les preguntes de reserva tenen menys dificultat. 

El Tribunal considera que les preguntes s’han formulat d’acord amb el criteri que determina la 

base vuitena 1 pel que fa al nivell de dificultat i que ambdós models contenen les mateixes 

preguntes, disposades en un ordre diferent, la qual cosa garanteix la igualtat de tracte i 

d’oportunitats per a totes les persones candidates.  

 

Per la qual cosa, el Tribunal desestima l’al·legació presentada pel senyor Carles López 

Vilatersana, instància  E-2022-14381. 

 

A la segona instància, E-2022-15203, el  senyor Carles López Vilatersana sol·licita: “la 

correcció de revisió de l'examen cultural model A, del procés selectiu  realitzat en data 5 d'abril 

de 2022, m’han donat un resultat final de 5,81 i a mi em dona un resultat final de 6,13”. 

 

El Tribunal revisa la correcció de la prova cultural, model A, del senyor Carles López 

Vilatersana i comprova que hi ha una errada de càlcul en la puntuació publicada. La puntuació 

final de la prova de coneixements culturals del senyor López Vilatersana és de 6,12 punts. 

 

El Tribunal  estima l’al·legació presentada pel senyor Carles López Vilatersana, instància  E-

2022-15203 i modifica la llista de puntuacions de la prova en qüestió. 

  

-El senyor Christian Yamuza Samaniego, amb DNI ***4165**, ha presentat la instància número 

E-2022-14625, on exposa i sol·licita: “La nota del resultat de l’exercici de coneixements 

culturals, tinc 29 respostes correctes 3 malament . No em quadra el resultat obtingut amb el 

publicat.  Que amb l'arxiu adjunt es revisi la puntuació obtinguda. Perquè realitzant la fórmula 

de puntuació em correspondria 7,06 no un 6,75 que està publicat”. 

 

El Tribunal revisa la correcció de la prova de coneixements culturals del senyor Christian 

Yamuza Samaniego i comprova que hi ha una errada de càlcul en la puntuació publicada. La 

puntuació final de la prova de coneixements culturals del senyor Yamuza Samaniego és de 7,06 

punts. 

 

El Tribunal  estima l’al·legació presentada pel senyor Christian Yamuza Samaniego, instància E-

2022-14625 i modifica la llista de puntuacions de la prova en qüestió. 

 

-La senyora Laura Rubio Fernández, amb DNI ***3514**, ha presentat la instància número E-

2022-14954 on exposa i sol·licita: “ La nota del Cultural no és la que em dona a la plantilla que 

jo tinc. En la meva plantilla de correccions tinc; 24 >Correctes i 4 malament. De les 40. Em 

dona 5,75 i en el llistat surt un 4. Sol·licito: que es revisi que ha pogut passar perquè hi ha molta 

diferència en la nota”. 

 

El Tribunal revisa la correcció la prova de coneixements culturals de la senyora Laura Rubio 

Fernández i comprova que hi ha una errada de càlcul en la puntuació publicada. La puntuació de 

la prova de coneixements culturals obtinguda per la candidata és de 5,75 punts. Atès que la 

candidata ha superat la prova de coneixements culturals, el Tribunal corregeix la prova de 
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coneixements específics i determina que el resultat obtingut per la senyora Rubio Fernández en 

aquesta prova és de 7,25 punts. El total de les proves és de 13 punts.  

 

El Tribunal estima l’al·legació presentada per la senyora Laura Rubio Fernández, instància  E-

2022-14954, modifica la llista de puntuacions de la prova en qüestió i la corresponent a la prova 

de coneixements específics. 

 

 

- El senyor Sergio González Fernández amb DNI ***2523**, ha presentat la instància número 

E-2022-15191, on exposa: “a la pregunta de el text mes antic escrit en català, pregunta 28 del 

modelo A, se ha dado por buena la B (memorial de greuges), y no es así, son les homilies, (que 

es lo que pone en los libros de literatura), incluso si buscamos información, sería hasta otro 

texto, /www.nuvol.com/llengua/les-homilies-dorganya-no-son-eltext-mes-antic-en-catala-14760. 

Sol·licito: que se impugne esa pregunta, o se de una explicación a la respuesta.” 

 

Respecte de la pregunta 28, el Tribunal indica la única resposta correcta és la b). D’acord amb el 

que preveu la base 8. a). 1. la prova de coneixements culturals versa sobre preguntes relatives a 

coneixements de cultura general i d’actualitat política, social i cultural. Així mateix, s’especifica 

que serà considerat com actualitat política, econòmica i cultural als efectes d’aquesta 

convocatòria aquelles notícies publicades en mitjans de comunicació que succeeixin o hagin 

succeït en el termini dels 6 mesos anteriors comptats des de la data de la convocatòria del procés 

al DOGC. La pregunta 28 és una pregunta d’actualitat cultural, en tant que la noticia de la 

datació del Memorial de Greuges de Guitard Isarn, un segle anterior a les Homilies d’Organyà, 

text considerat canònicament fins llavors el més antic en llengua catalana, va ser difosa en 

nombrosos mitjans de comunicació tant escrit com audiovisuals a partir del 15 d’octubre de 2021 

amb la referència explícita que desbancava les Homilies d’Organyà com a el text llarg més antic 

escrit en català.  

 

El Tribunal desestima l’al·legació presentada pel senyor Sergio González Fernández, instància  

E-2022-15191. 

 

 

-El senyor Sergio Sánchez Cobos amb DNI ***8467**, ha presentat la instància número E-

2022-15611, on exposa i sol·licita:” no em quadra la nota del resultat publicat ja que indica que a 

la prova de coneixements específics he tret un 4,88 i quan jo el corregeixo amb el corrector de la 

seu electrònica hem surt una nota de 5,125. Sol·licito: La revisió del meu examen de 

coneixements específics. 

 

El Tribunal revisa la correcció de la prova de coneixements específics del senyor Sergio Sánchez 

Cobos i verifica que hi ha una errada de càlcul en la puntuació publicada. La puntuació final de 

la prova de coneixements culturals és de 5,12 punts. 

 

El Tribunal  estima l’al·legació presentada pel senyor  Sergio Sánchez Cobos, instància  E-2022-

15611. 

 

• Referent a les puntuacions finals de les persones que han superat les proves de 

coneixements culturals i coneixements específics, una vegada resoltes les al·legacions 

presentades i les errades materials, és la següent: 

 

 

 

https://www.nuvol.com/llengua/les-homilies-dorganya-no-son-eltext-mes-antic-en-catala-14760
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COGNOMS I NOM DNI 
PROVA 

CONEIXEMENTS 

CULTURALS 

PROVA 

CONEIXEMENTS 

ESPECÍFICS 

TOTAL 

1 ROMERO BERROCAL, ANA MARÍA  ***8306** 8,57 9,06 17,63 

2 CORRALES BARRERA, MANUEL ALEJANDRO  ***3168** 8,12 8,81 16,93 

3 CAMACHO MAILLO, DAVID ***8566** 8,56 7,44 16,00 

4 CASTRO NAVARRO, ÁLEX ***3783** 7,56 8,31 15,87 

5 INIESTA MARTÍNEZ, MARCOS  ***3332** 7,69 7,38 15,07 

6 MOLINA GÓMEZ, JUAN ***2895** 7,12 7,75 14,87 

7 SÁNCHEZ RAMÍREZ, JHONATAN FERNEY ***3248** 5,87 8,75 14,62 

8 CARRETERO MEDINA, PEDRO ***9370** 6,87 7,56 14,43 

9 CARA TERUEL, JUAN JOSÉ ***7216** 7,87 6,19 14,06 

10 PORCEL GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO  ***3608** 6,81 7,25 14,06 

11 MOLINERO MARÍN, JUAN MARIA  ***1494** 6,10 7,94 14,04 

12 SERRANO LARA, DEMETRIO ***8983** 6,87 6,87 13,74 

13 BAUTISTA ARTÉS, GERMÁN ***1251** 6,62 7,12 13,74 

14 EL CADI EL HASKA, RACHID  ***3002** 7,19 6,38 13,57 

15 BEJARANO FERNÁNDEZ, CRISTIAN  ***7385** 7,25 6,19 13,44 

16 VRANCEANU STANCULESCU, DRAGOS A. ***3383** 5,93 7,50 13,43 

17 GÓMEZ BARRENA, RUBEN  ***9994** 6,37 7,06 13,43 

18 CANO MARTÍN, DAVID ***0052** 6,43 6,94 13,37 

19 ALONSO ARENAS, ALEJANDRO ***0475** 7,87 5,50 13,37 

20 NADAL GALLARDO, ALBERTO  ***0761** 5,94 7,38 13,32 

21 GARCÍA LLAMAS, MIGUEL ***0761** 6,81 6,44 13,25 

22 MUÑOZ FÉLIX, JOSÉ LUIS  ***1496** 7,25 6,00 13,25 

23 JULIÀ SOLÁ, JOAQUIN  ***3250** 6,19 7,06 13,25 

24 SILVA MARTOS, CRISTINA  ***0052** 6,56 6,69 13,25 

25 RUBIO FERNÁNDEZ, LAURA ***3514** 5,75 7,25 13,00 

26 EL HAIDOURI BAKKALI, ABDELMOGHIT ***2170** 6,81 6,12 12,93 

27 YAMUZA SAMANIEGO, CHRISTIAN  ***4165** 7,06 5,81 12,87 

28 GALLARDO CALERO, CRISTIAN  ***7481** 6,25 6,56 12,81 

29 LÓPEZ VILATERSANA, CARLES ***4860** 6,12 6,50 12,62 

30 MORENILLA DOMINGO, NIL ***6738** 7,12 5,50 12,62 

31 VIDAL ESMATJES, RICARD ***5997** 7,19 5,37 12,56 

32 RODRÍGUEZ AMILLS, VÍCTOR ***6393** 6,06 6,50 12,56 

33 ROJAS CUADRADO, JAVIER  ***7837** 6,18 6,31 12,49 

34 DE LA ROSA PARDO, CRISTINA  ***7314** 5,81 6,67 12,48 

35 FUSTÉ DUCH, NAÜM  ***6462** 6,44 6,00 12,44 

36 MACÍAS PUERTA, JOSÉ MANUEL ***5892** 6,50 5,94 12,44 

37 VALDIVIA VALVERDE, DAVID  ***7597** 5,44 6,81 12,25 

38 TORRAS MAS, MARC ***7726** 6,19 6,06 12,25 

39 GÓMEZ RECIO, CARLOS  ***0982** 5,81 6,44 12,25 

40 BENDEL CORNET, DEREC ***7287** 5,25 6,94 12,19 

41 BALCELLS DE ALBA, DAVID ***7820** 6,06 6,12 12,18 
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42 GÓMEZ RUIZ, SAMANTA ***8148** 5,69 6,44 12,13 

43 VILLA PASCUAL, ANA ***0120** 6,87 5,19 12,06 

44 RIZO LÓPEZ, DAVID ***7119** 5,06 7,00 12,06 

45 MESTRES BERTOLÍN, RICARD ***7693** 6,00 6,06 12,06 

46 DE TORO HERMOSO, ANTONIO ***8842** 6,06 6,00 12,06 

47 PIQUET FERRET, VICENÇ  ***4792** 6,44 5,50 11,94 

48 HERRERO ESTAFANELL, MARTA ***0791** 5,69 6,25 11,94 

49 CARRERA CASTELLANO, ARIADNA ***4992** 6,56 5,37 11,93 

50 GÓMEZ HERNÁNDEZ, XAVIER  ***8190** 5,10 6,81 11,91 

51 DESPLANS GALLEGO, MARC ***5382** 6,62 5,19 11,81 

52 CAÑADAS GONZÁLEZ, DIEGO ***9181** 6,37 5,31 11,68 

53 MUÑOZ RODRÍGUEZ, ORIOL ***3723** 5,44 6,19 11,63 

54 LÓPEZ LEÓN, HÉCTOR ***3265** 6,00 5,62 11,62 

55 CASAS INGLÉS, JOAN ***8674** 6,19 5,37 11,56 

56 SÁNCHEZ PÉREZ, RUBÉN ***4014** 6,25 5,31 11,56 

57 TEMIMI MARTÍNEZ, OMAR ***5966** 5,69 5,75 11,44 

58 SAPORTA TORRES, DANIEL LUIS  ***6755** 5,12 6,31 11,43 

59 MÉNDEZ GIRALDEZ, ADRIÀ  ***4011** 6,12 5,31 11,43 

60 FALCÓN SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS  ***4650** 5,81 5,56 11,37 

61 GILO RODRIGO, NURIA ***7480** 6,25 5,00 11,25 

62 PANCORBO VILLAR, IVAN ***7334** 6,18 5,06 11,24 

63 BLANCHART TINTO, MIQUEL ***5409** 5,50 5,44 10,94 

64 BAIGET GENÉ, ROBERT  ***7732** 5,75 5,18 10,93 

65 FERNÁNDEZ ARTILLO, JOSÉ MIGUEL  ***3750** 5,56 5,25 10,81 

66 RAJA ZARAGOZA, ALEX  ***7109** 5,00 5,75 10,75 

67 SÁNCHEZ COBOS, SERGIO ***8467** 5,62 5,12 10,74 

68 IBÁÑEZ SÁNCHEZ, LUIS ***7654** 5,44 5,25 10,69 

69 BARREIRO MARTÍNEZ, SORAYA ***5156** 5,31 5,37 10,68 

70 LLAMAS BONILLA, IVÁN ***0669** 5,62 5,06 10,68 

71 ALCOCER ORDOÑEZ, LIDIA ***2526** 5,06 5,56 10,62 

72 SALLA MARROYO, JOEL ***2913** 5,37 5,06 10,43 

 

 

 

Signat 

 

La secretària del Tribunal 

Josefa Barcos San Andrés 
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