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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DESENVOLUPAMENT DELS 

EXERCICIS 

 

A Canet de Mar, a 16 de gener de 2019 

 

A les 9 hores, es reuneix a la Comissaria de Policia de Canet de Mar, el president i 

la secretària del tribunal encarregat de jutjar i pronunciar-se sobre la convocatòria  

aprovada per acord de la Junta de Govern Local del dia 21 d'agost de 2019, per 

cobrir una plaça d'agent  de la Policia local,  pel sistema de concurs oposició de 

mobilitat, vacant en la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament. 

 

Observada una errada a la redacció de l'acta del tribunal de data 3 de desembre de 

2019, en el sentit que quan es transcrivia la puntuació obtinguda pels aspirants a la 

prova teòrica, es va fer de forma creuada, de manera que  

 

On deia:  

 

Núm 

d'ordre 
Núm de 

registre 
Puntuació 

1 2019/8857 7,60 

2 2019/9090 6,75 

 

Havia de dir :  

 

Núm 

d'ordre 
Núm de 

registre 
Puntuació 

1 2019/8857 6,75 

2 2019/9090 7,60 

 

Tal i com es transcrivia al final de l'acta, amb el sumatori de les puntuacions 

obtingudes a les diferents fases del procés selectiu. 

 

Núm de 

registre 
Proves físiques Prova 

coneixements 

professionals  

Valoració 

mèrits 
Total 

2019/8857 10,00 6,75 4,65 21,40 

2019/9090 9,75 7,60 5,05 22,40 

 

Seguidament es procedeix a validar els resultats de les proves psicotècnica i 

mèdiques efectuades per professional d'ambdós àmbits. 

 

D'acord amb les bases de la convocatòria,  per a la prova psicotècnica, van ser 

citats els aspirants que havien obtingut el resultat d'apte a les proves  anteriors. 

 

El dia 19 de desembre de 2019, es va desplaçar a la Comissaria de Policia, un 

professional de l'empresa AXIOS, Suport Psicològic a l'Administració per dur a 

terme la prova abans esmentada. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Una vegada desenvolupada aquesta, aquest va presentar un informe a l'Ajuntament 

de Canet de Mar, amb els resultats següents: 

 

Aspirant resultat 

2019/9090 APTE  

2019/8857 APTE 

 

L'aspirant que ha obtingut la millor puntuació en el procés selectiu, és citat al 

centre mèdic CREU GROGA, el dia 27 de desembre de 2019,  per sotmetre's a les 

proves mèdiques. 
 
Vist l'informe emès per professionals d'aquest centre, declarant apte l'aspirant. 
 
Aquest tribunal, valida el resultat de les proves psicotècnica i mèdica superades 

pels aspirants. 
 
A la vista de les puntuacions obtingudes, es proposa a proposa a l'Alcaldia, el 

nomenament com a funcionari de carrera l'aspirant titular de la sol·licitud 

2019/9090, com a agent de la Policia Local de Canet de Mar.  
 
De tot el que se n’estén la present proposta, que signen el president i la secretària  

del Tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVID DIAZ RAMIREZ    MONTSERRAT CARBONELL VILA 

President      Secretària 
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