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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 31 de juliol de 2019, per 

cobrir una plaça de caporal de la Policia local,  pel sistema de concurs oposició 

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

 

Observada una errada en la valoració de mèrits de l'aspirant 2019/8147, en el 

sentit que no es va tenir en compte el certificat  de serveis prestats emès per 

l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, en data 12/09/2019, on constava que el 

lloc de treball ocupat era de caporal, per la qual cosa cal sumar la puntuació 

corresponent al temps treballat segons l'apartat A.2 de la fase de concurs, amb la 

qual cosa obté la puntuació màxima a l'apartat A que és de 4 punts. 

 

Les puntuacions obtingudes, una vegada rectificada la de l'apartat A, són les 

següents: 

 

 

Núm de 

registre 
Experièn

cia 

professio

nal 

Titula-

cions  

Acadèmi-

ques 

Formació 

profes- 

sional 

Recom-

penses i 

distin-

cions 

Títol 

superior 

Català 

Total 

2019/7881 4,00 0,00 1,95 0,76 0,00 6,71 

2019/7992 3,99 0,65 2,15 0,53 0,10 7,42 

2019/8147 4,00 0,00 2,70 1,00 0,00 7,70 

 

Una vegada rectificada la valoració de mèrits, cal rectificar la suma de les 

puntuacions obtingudes a les diferents fases del procés selectiu: 

 

Núm de registre Prova teòrica Prova pràctica Valoració mèrits Total 

2019/7881 8,00 8,00 6,71 22,71 

2019/7992 6,30 5,50 7,42 19,22 

2019/8147 7,50 8,00 7,70 23,20 

 

Seguidament es procedeix a validar els resultats de la prova psicotècnica efectuada 

per professionals de l'àmbit. 

 

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

citats els tres 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 

2019/7881 APTE 

2019/7992 NO APTE 

2019/8147 APTE 

 

A la vista dels resultats obtinguts queda fora del procés l'aspirant titular del registre 

núm. 2019/7992, per no haver superat la prova psicotècnica. 

 

Aquest tribunal, valida el resultat de les proves psicotècniques  superades pels 

aspirants. 
 
Vist el decret de l'Alcaldia RES2020/46, de data 14 de gener, mitjançant la qual, 

s'amplia el nombre de vacants que es poden cobrir en aquestes convocatòria. 
 
A la vista de les puntuacions obtingudes, es proposa a proposa a l'Alcaldia, el 

nomenament com a funcionari en pràctiques, dels aspirants titulars de les  

sol·licituds 2019/8147 i 2019/7881, com a caporals 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVANDO GOMEZ GONZALEZ   MONTSERRAT CARBONELL VILA 

President      Secretària 
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