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ACTA DE DE LA PRIMERA SESSIÓ DEL TRIBUNAL PER LA  CONVOCATÒRIA DEL 

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A L’ACCÉS A DUES PLACES DE L’ESCALA 

D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUB ESCALA SERVEIS DE ESPECIALS, ESCALA INTER 

MITJA, DENOMINACIÓ SERGENT, GRUP C1, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER 

PROMOCIÓ INTERNA 

 

Vila d'Argentona, comarca del Maresme, dia dinou d’abril de dos mil vint-i-dos es 

reuneixen al saló de Pedra de l’Ajuntament d’Argentona els següents membres del 

Tribunal de l'esmentat concurs-oposició per promoció interna: 

 

President: Joan Pérez Arteaga, inspector en cap de la Policia Local de Parets del 

Vallès excusa la seva assistència al procés selectiu i el substitueix el suplent de 

president el Sr. Manuel Ruiz Sánchez, inspector en cap de la Policia Local de Caldes 

de Montbui. 

 

Vocal: Amado Ferreras Prieto, inspector en cap de la Policia Local de Llinars del 

Vallès. 

 

Vocal: Josep Antoni Gómez Nicolàs, designat per la Direcció general 

d’Administració de Seguretat 

 

Vocal: David Otal de Sanromà, designat per l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya excusa la seva assistència al procés selectiu i el substitueix el suplent 

Enric Olmo Rios, designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.  

 

Vocal (amb funcions de secretària): 

Titular: Maria del Mar Mármol Boluda. Tècnica de recursos humans de 

l’ajuntament d’Argentona. 

 

A les 9.30 hores, havent-hi quòrum suficient, els integrants del Tribunal 

qualificador es constitueixen per donar inici al procés de selecció per a la 

cobertura de dues places de l’escala d’administració especial, sub escala serveis 

especials, denominació Sergent, grup C1, incloses a la oferta pública d’ocupació 

2021, pel sistema de concurs oposició per promoció interna. 

 

Essent les 10.30 hores es procedeix a cridar a les persones aspirants i resulta que 

compareixen les següents persones: 

 

1R COGNOM 2N COGNOM NOM 

FRANCO NIETO FRANCISCO JAVIER 

MARTINEZ GIMENEZ ISAAC 
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PRIMERA FASE: OPOSICIÓ 

 

Es fa entrega de la prova teòrica que consisteix en un qüestionari tipus test de 40 

preguntes, i s’informa de la puntuació i els requisits per superar la prova. Es 

recomana la lectura de les instruccions indicades i que són les següents: 

 

“Es proposa la prova teòrica consistent en un qüestionari tipus test de 40 preguntes 

elaborades pel tribunal i relacionades amb els temes que figuren a l’annex I. El 

tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin les respostes davant seu i els 

podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns. 

 

Es qualificarà de 0 a 20 punts. Seran eliminades les persones aspirants que obtinguin 

una puntuació inferior a 10 punts. 

 

El temps màxim que estableix el tribunal per la resolució del qüestionari és de 60 

minuts.” 

 

El temps per realitzar la prova teòrica s’inicia a les 10.32 hores i finalitza a les 11.20 

hores quan l’últim aspirant entrega la prova. 

 

Un cop finalitzat el temps de la prova teòrica, el tribunal procedeix a corregir-la i 

s’emplaça als aspirants a les 11.40 hores per realitzar el segon exercici (prova de 

coneixements pràctics professionals). 

 

Essent les 11.40 hores es procedeix a cridar a les dues persones aspirants, que han 

superat el primer exercici. 

 

Se’ls fa entrega del segon exercici, prova de coneixements pràctics professionals, que 

consisteix en resoldre un o dos supòsits pràctics relacionats amb les funcions pròpies 

del lloc i al temari específic establert a l’annex I de les bases. Se’ls indica quines són es 

instruccions per realitzar aquest segon exercici i que són les següents: 

 

“Consistirà en resoldre per escrit, en el temps que determini el tribunal i que serà 

com a màxim de 120 minuts, un o dos supòsits pràctics que es proposaran en relació 

amb les funcions pròpies del lloc i al temari específic establert a l’annex I de les bases. 

 

Els aspirants podran exposar al tribunal la seva resolució, si així es requereix, el qual 

podrà demanar els aclariments que consideri oportuns. 

 

Es qualificarà de 0 a 20 punts . Seran eliminades les persones aspirants que 

obtinguin una qualificació final inferior a 10 punts. 
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El resultat d’aquest exercici es qualificarà atenent als següents criteris de correcció: 

 Criteri de continguts: es farà una valoració tècnica de continguts segons la 

recerca de solucions mostrada (adequació, viabilitat i aplicabilitat de les 

solucions plantejades), el domini professional (profunditat en el coneixement 

de la matèria), la iniciativa, el coneixement del territori i l’aplicació d’aquest 

coneixement en la resposta donada, la presa de decisions, l’orientació al client 

intern i extern, la redacció de documents específics i la sistemàtica i claredat 

expositiva. 

 Criteri de redacció: es farà una valoració de l’expressió escrita: L’avaluació es 

farà en base als criteris d’estructura, organització, coherència del contingut, ús 

dels recursos lingüístics, cohesió, adequació i correcció, es podran penalitzar 

les faltes ortogràfiques.” 

 

S’indica als aspirants que finalment el tribunal ha decidit realitzar només un 

supòsit  pràctic valorat en 20 punts i amb un temps màxim per la realització de la 

prova de 60 minuts. La qualificació  final no podrà ser inferior a 10 punts. La 

valoració de la prova s’efectuarà d’acord amb el que indiquen les bases i els criteris 

que exposa el tribunal en els supòsits. 

 

Es dona inici a la prova a les 11.45 hores, donant per finalitzada la prova a les 12.45 

hores. El tribunal es reuneix per corregir el segons exercici amb la prova pràctica.  

 

Els resultats de la prova teòrica (primer exercici) i pràctica (segon exercici) són els 

següents: 

 

1R COGNOM 2N COGNOM NOM 
Resultat prova 

teórica (1º exercici) 

Resultat prova 

pràctica (2º exercici) 

FRANCO NIETO F. JAVIER 16 14 

MARTINEZ GIMENEZ ISAAC 15 16 

 

 

S’emplaça als aspirants a les 15.30 hores per realitzar el tercer exercici, prova 

psicotècnica a la sala d’actes de l’Ajuntament, edifici principal.  

 

Existint el quòrum i essent les 15.20 hores, el Sr. President declara l’inici de la 

sessió del tribunal per realitzar el tercer exercici. El tribunal compta amb l’assessor 

Francesc Gómez Macià, psicòleg de l’escola de prevenció i seguretat integral de la 

UAB, FUAB Formació, per tal de realitzar l’assessorament en les proves 

psicotècniques. 
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El psicòleg designat explica als aspirants el protocol de realització de la primera 

fase de les proves psicotècniques, que consisteix a la realització d’un tests 

aptitudinals i un test competencials tal com s’exposava a les bases del procés 

selectiu: 

 

“Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de 

validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia 

mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts. 

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de 

personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials. 

 

Aquestes proves seran completades per una entrevista amb els aspirants, si així 

ho decideix el tribunal, per tal de determinar i avaluar la seva idoneïtat respecte el 

lloc de treball convocat. Aquesta entrevista per competències, versarà sobre les 

competències relacionades amb el perfil professional i enumerades dies abans de 

fer-se la mateixa i podrà participar el personal assessor del tribunal.” 

 

El tercer exercici s’inicia a les 15.30 hores i finalitza a les 17.00 hores.  

 

Finalitzats els test, es convoca als aspirants a realitzar l’entrevista competencial 

amb l’objectiu de contrastar el seu grau d'adequació al perfil competencial sobre 

les 5 competències: 

1. PRESA DE DECISIONS 

2. LIDERATGE 

3. ORIENTACIÓ AL SERVEI CIUTADÀ 

4. COMUNICACIÓ 

5. INFLUENCIA DE GRUP 

 

Es convoca al primer aspirant, F. Javier Franco, a les 17.15 hores per tal d’iniciar 

l’entrevista, l’altre aspirant es convocat a les 18.15 hores. Un cop finalitzada la 

primera entrevista es realitza la segona a les 18.20 hores amb l’aspirant Isaac 

Martínez, finalitzant la mateixa a les 19.20 hores i donant per finalitzat el tercer 

exercici. 

 

El tribunal finalitza la sessió del dia 19 d’abril, emplaçant la següent sessió a tenir 

els resultats del tercer exercici.  
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En data 25 d’abril de 2022  el tribunal obté l’informe de l’assessor del tercer 

exercici  segons els criteris esmentats anteriorment i els  resultats són els 

següents: 

 

1R COGNOM 2N COGNOM NOM 

Resultat prova 

psicotècnica (3º 

exercici) 

FRANCO NIETO FRANCISO JAVIER APTE 

MARTINEZ GIMENEZ ISAAC APTE 

 

Un cop valorats tots els exercicis de la fase d’oposició, els resultats finals dels 

aspirants és la següent: 

 

1R 

COGNOM 

2N 

COGNOM 
NOM 

Resultat prova teòrica 

(1º exercici) 

Resultat prova 

pràctica (2º 

exercici) 

Resultat prova 

psicotècnica 

(3º exercici) 

FRANCO NIETO F. JAVIER 16 14 APTE 

MARTINEZ GIMENEZ ISAAC 15 16 APTE 

 

 

El tribunal s’emplaça a una nova sessió per tal de valorar els mèrits que han  

presentat els candidats.  

 

 

 

I perquè així consti, aixeco la present acta, essent avui dia 25 d’abril a les 10.00 hores, 

la qual després de llegida i trobada conforme signen els membres del Tribunal, de 

forma electrònica del què, com a secretari del Tribunal, certifico. 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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		2022-04-25T18:24:25+0200
	Manuel Ruíz Sánchez - DNI 38782418W (TCAT)
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	ENRIC OLMO RIOS - DNI 46548316L (AUT)




