
EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Ref.: S/mc

ACTA           DE       CONSTITUCIÓ        DEL       TRIBUNAL        I  DESENVOLUPAMENT    DELS  
EXERCICIS

A Canet de Mar, a 3 de desembre de 2019

A les 8 hores, es reuneix a la Comissaria de la Policia Local de Canet de Mar, el
tribunal encarregat de valorar 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.

Assisteixen:

President DAVID DIAZ RAMIREZ 

Vocals: M. ISABEL TORRENT MOLLERA
JAUME MARTÍ COLL
JOSEP LLUIS SALVADOR GRACIA, representant de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya
JOSEP SANCHEZ MOLINA, representant de la Subdirecció General 
de Coordinació de la Policia Local;  

Secretària: MONTSERRAT CARBONELL VILA, cap de RH de l’Ajuntament

Els aspirants són citats a les 9 del matí a la Pista per dur a terme les proves físiques
previstes a les bases de convocatòria  per iniciar el procés selectiu.

Seguidament la secretària del tribunal passa llista dels aspirants admesos, dels que
es troben presents els següents, els titulars de les sol·licituds:

Núm
d’ordre

Núm  de
registre

1 2019/8857
3 2019/9090

No es trobaren presents i van quedar eliminats els titulars de les sol·licituds

Núm
d’ordre

Núm  de
registre

2 2019/9007
4 2019/9224

Els  aspirants  que  es  troben  presents  passen  a  fer  les  proves  d'aptitud  física
consistents en les subproves de velocitat, abdominals en 1 minut, salt en alçada i
course navette, que foren valores pel tècnic d'esports de l'Ajuntament de Canet de
Mar i s'obtenen els resultats que consten en la taula que s'annexa a la present acta.7
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A la vista dels resultats obtinguts es declaren aptes tots els aspirants que han realitzat
les proves

Seguidament  es  convoca  els  aspirants  a  la  Comissaria  de  la  Policia  Local,  per
continuar  el  procés  selectiu  i  es  procedeix  a  realitzar  la  prova  de  coneixements
professionals que consistirà en resoldre per escrit, en el temps màxim de 90 minuts,
un o diversos supòsits pràctics que es proposarà en relació amb les funcions pròpies
dels agents de la policia local, relacionades amb el temari que figura a l’annex III de
les presents bases 

Una vegada finalitzada la prova, el tribunal la valora i atorga els resultats següents:

Núm
d’ordre

Núm  de
registre

Puntuació

1 2019/8857 7,60
2 2019/9090 6,75

Atès que segons les bases de la convocatòria, la puntuació mínima per ser declarat
apte era de 5 punts, es declaren aptes els aspirants que han obtingut una puntuació
igual o superior a 5, es declaren aptes tots els aspirants presentats.

Es declaren aptes de la prova d’aptitud de català, tots els aspirants declarats aptes, ja
què han justificat documentalment els coneixements de la llengua pròpia del país.

El tribunal publica la puntuació obtingudes pels aspirants en el concurs de mèrits i
capacitats, d'acord amb la documentació aportada pels aspirants a l'inici del procés
selectiu:

Núm
de
registre

Expe
riència
profes

Titula
cions
Acadè
miques

Formació
Profes-
sional

Tasques
de
docèn
cia

Recom-
penses  i
distin-
cions

Tiítol
superi
or
Català

TOTAL

2019/8857 2,50 0,00 1,65 0,00 0,40 0,10 4,65
2019/9090 2,50 0,00 1,80 0,05 0,70 0,00 5,05

Una vegada sumades les puntuacions obtingudes a les diferents fases del procés
s’obtenen les puntuacions següents:
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NÚM. COURSE NAVETTE ABDOMINALS SALT VERTICAL VELOCITAT Puntuació Puntuació
REGISTRE Marca Punts Marca Punts Marca Punts Marca Punts total mitjana
2019/8857 11 10 62 10 56,5 10 7,5 10 40 10
2019/9090 9 9 50 10 55 10 8,3 10 39 9,75
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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

Els aspirants titulars de les sol·licituds números 2019/8857 i 2019/9090, seran citats
properament a la Comissaria de Policia de Canet de Mar,  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.

DAVID DIAZ RAMIREZ                               M. ISABEL TORRENT MOLLERA
President                                                      Vocal

JAUME MARTI COLL                                 JOSEP LLUIS SALVADOR GRACIA
Vocal                                                           Vocal

JOSEP SANCHEZ MOLINA MONTSERRAT CARBONELL VILA
Vocal             Secretària 
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