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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA  DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I VALORACIÓ DEL CONCURS 
OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA D'UNA PLAÇA D'INSPECTOR DE 
LA POLICIA LOCAL, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI  

 
A Canet de Mar, 15 de gener de 2020  
 

A les 08:00 hores, es reuneix al Centre de Recerca Tècnic i Tecnològic Tèxtil de 
Canet de Mar, el Tribunal encarregat de jutjar i pronunciar-se sobre la convocatòria  
acordada per decret de l'Alcaldia número RES2019/870, de 24 de maig, per a la 
provisió definitiva d'una plaça d'inspector de la policia Local  

Assisteixen: 
 
Presidenta:   CRISTINA CABRUJA SAGRE 
 
Vocals: JOAN VILADEMAT LLOPART 
 JOAQUIM MARTÍNEZ SANCHEZ 
 MIGUEL ANGEL ARCOS SANCHEZ 
 ELISENDA RUIZ IGLESIAS 
  
Secretària:  MONTSERRAT CARBONELL VILA  
 
Hi assisteix com a observador, sense veu ni vot, un membre del Comitè d'Empresa. 
 
El tribunal es constitueix i declara exclosos els aspirants que no han presentat, dins 
del termini establert, el projecte previst a base setena. 
 
Als aspirant declarats aptes, se'ls declara aptes de la prova de coneixements de 
català, per haver justificat documentalment estar en possessió del nivell de català 
exigit. 
 
Seguidament  el tribunal elaborar l'exercici pràctic, previst a la base setena, de la 
convocatòria, per avaluar la capacitat dels aspirants per resoldre problemes 
complexos d'àmbit policial 
 
Seguidament al secretària del tribunal passa llista dels declarats aptes, dels que es 
troben presents, els titulars de les peticions: 
 
- 2019/6901 
- 2019/9421 
- 2019/9505 
 
Els quals es troben tots presents 
 
Els aspirants  presents realitzen, l'exercici pràctic plantejat pel tribunal, durant un  
temps de 90 minuts. 
 
Una vegada finalitzada la resolució de l'exercici pràctic, el tribunal l’avalua i atorga 
les puntuacions següents:  
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Núm registre Puntuació 

2019/6901 6,90 

2019/9421 7,25 

2019/9505 5,50 
 
Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 5 punts,  es declaren 
aptes tots els aspirants.  
 
El tribunal procedeix a valorar els projectes presentats pels aspirants declarats 
aptes, d'acord amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria, i que són: 
- Coneixements professionals 
- Comunicació 
- Viabilitat/implantació 
- Orientació al servei intern/extern 
- Innovació i dinamisme 
 
I atorga les puntuacions següents:  
 
Núm registre Puntuació 

2019/6901 No apte 

2019/9421 18,00 

2019/9505 12,50 
 
Atès que la puntuació mínima per superar l’exercici era de 10 punts,  es declara no 
apte l'aspirant titular del registre 2019/6901.  
 
A continuació es valoren els mèrits alꞏlegats i degudament acreditats pels aspirants 
declarats aptes, amb el resultat següent: 
 

Núm 
registre 

Exper. 
Profess. 

Titulac. 
Acadèm.

Formac. 
Profes.

Docènci
a

Català Distin 
Recomp 

Total 

2019/9421 1,95 1,50 1,95 2,00 0,00 1,75 9,15 

2019/9505 1,50 0,00 3,00 000 0,25 1,05 5,80 
 
 
Finalment es procedeix a sumar les puntuacions obtingudes pels aspirants declarats 
aptes, en les diferents fases del procés selectiu, obtenint-se els resultats següents: 
 

Núm registre Prova 
pràctica 

Projecte Valoració 
mèrits

Total 

2019/9421 7,25 18,00 9,15 34,40 
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2019/9505 5,50 12,50 5,80 23,80 
 
 
El tribunal, a la vista de les puntuacions obtingudes pels dos aspirants en les 
diferents fases del procés selectiu, acorda per unanimitat no realitzar l'entrevista 
prevista a la fase de concurs. 
 
Els aspirants titulars de les solꞏlicituds números 2019/9421 i 2019/9505, seran citats 
properament, per dur a terme la prova quarta de la convocatòria consistent en la 
prova psicotècnica  
 
 
 
De tot el que se n’estén la present proposta, que signen els components del Tribunal  
amb mi la secretària, que certifico. 
 
 


