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ACTA FASE OPOSICIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA PROVISIÓ DE 
QUATRE PLACES DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUB ESCALA 
SERVEIS DE ESPECIALS, ESCALA BÀSICA, DENOMINACIÓ AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL, GRUP C2, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 
CORRESPONENT A LES OFERTES PÚBLIQUES DE 2020 I 2021, I 
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 
 
Vila d'Argentona, comarca del Maresme, dia 4 de novembre de dos mil vint-i-u es 
reuneixen els següents membres del Tribunal de l'esmentat concurs-oposició: 
 
President: 
Titular: Pere Anglada i Canal, inspector en Cap de la policia local d’Argentona 
 
Vocal: 
Titular: Isaac Martínez Giménez, sergent Cap de la policia local d’Argentona. 
 
Vocal: 
Titular: Francesc Xavier Franco Nieto, sergent Cap de la policia local d’Argentona 
 
Vocal: 
Titular: Alicia López González, Caporal d’Argentona 
 
Vocal: 
Titular: Pere Jané Sánchez, tècnic designat per l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya 
 
Vocal: 
Titular: Isaac Campistron Casabayó, tècnic designat per la Direcció General 
d’Administració de Seguretat. 
 
Vocal (amb funcions de secretaria) 
Titular: Maria del Mar Mármol Boluda, Tècnica de Recursos Humans d’Argentona 
 

Assessors:  
Miriam Borras  Batlle, com a tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Argentona. 
 
Existint el quòrum i essent les 15.30 hores de la tarda, el Sr. President declara l’inici de 
la sessió del tribunal. 
 
PRIMERA FASE: OPOSICIÓ  
 
Es fa la lectura i revisió de la prova pràctica (quart exercici de la fase d’oposició). 
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El quart exercici, consistirà a resoldre per escrit, en el temps màxim de 45 minuts, uns 
supòsits de caràcter pràctic sobre les funcions pròpies que ha de desenvolupar un 
agent de Policia Local relacionades a l’annex 2.  
 
En aquest exercici es tindran en compte els valors i l’ètica amb relació al servei públic, 
la capacitat de resoldre problemes, el treball en equip, la iniciativa, la versatilitat, la 
vocació de servei a les persones i l’aplicació dels principis més generals en la 
intervenció. També es tindrà en compte la qualitat en l’expressió escrita, la capacitat 
de síntesi, l’ordre i la claredat de la redacció. 
 
A les 16.00 hores, un cop finalitzada la reunió prèvia dels membres del Tribunal, 
aquests es dirigeixen a la porta de l’Institut d’Argentona, lloc on s’ha convocat als 
aspirants que van superar el segon i tercer exercici. Previ a la crida, s’avisa als 
aspirants que a mesura que siguin cridats es dirigeixin a la primera planta, allà seran 
distribuïts en les diferents aules.  
 
Tot seguit es procedeix a cridar a les persones aspirants i resulta que compareixen les 
següents persones: 
 
1R COGNOM 2N COGNOM NOM 

ACHAB BENCHARKI AMJAD 

BALCELLS DE ALBA DAVID 

BARCIA JEREZ GISELA 

BARRIO LEON LAYKA 

BENOMAR EL MESSAOUDI KAMAL 

BONILLA ALCAZAR JUAN 

BORDONAU NAVARRO PEDRO JOSE 

CABALLERO BURGOS ALBERTO 

CANO MARTIN DAVID 

CAPDEVILA SEIJO ISABEL 

CASTILLA PAREDES JORDI 

COMAJOAN I MERINO MONTSERRAT 

CUEVAS QUIROS ANTONIO 

DIAZ ANTUNEZ LUIS EDUARDO 

DOMINGUEZ RUIZ RAUL 

ESCALERA CLEMARES MARIA EUGENIA 

FERRERAS SANZ ANGEL 

GARCIA COMAS ALEJANDRO 

GIOL MOYA ARAM 

INIESTA GARCIA LUIS 

JIMÉNEZ DEMUNT XÈNIA 

LLAVERO PARDO JUDITH 

LOPEZ FLORES LUIS-MIGUEL 
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MARTINEZ CASAS ESTER 

MARTINEZ NAVAS JOSEP IGNASI 

MORENO GALINDO CAROLINA 

MORENO RUIZ JOSE 

NIETO FERNANDEZ VICTOR 

NOE RODRIGUEZ MERCE 

RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER 

RUBIO SILVA JUAN MARIA 

RUIZ COLL ALEX 

SAYOL EDO MARIA DE LOS ANGELES 

SOLÀ BONET ORIOL 

VALADO ALONSO ANTONIO 

YEPES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 

ZAPATA MENGUAL VICTOR 

 
A les 16.15 hores aproximadament, s’informa als aspirants del funcionament de les 
proves i s’indiquen les instruccions durant la realització de la prova: 
 

1. Escriviu el núm. d’aspirant a la part superior dreta de cada full. 
2. Durant la celebració de les proves les persones aspirants no podran disposar ni ser 

portadores de dispositius electrònics, de telefonia, missatgeria o similars que permetin 
la comunicació, la consulta, la transmissió d’informació, la veu, l’enregistrament i la 
difusió d’imatges. L’incompliment d’aquesta norma comportarà l’exclusió del procés 
selectiu de la persona aspirant. 

3. Mentre es desenvolupi la prova resta prohibit sortir de l’aula sense autorització expressa 
del Tribunal. 

4. Les bosses i resta d’efectes particulars de tot tipus han d’estar al terra. 
5. No es podrà començar la prova fins que és doni l’ordre. 
6. Si teniu qualsevol dubte aixequeu la mà i sol·liciteu suport dels examinadors.  
7. És molt important estar en silenci durant la realització de la prova. 

 
Els aspirants disposaran de 45 minuts per resoldre l’exercici.  
 
 
 
La valoració de la prova s’efectuarà d’acord amb el que indiquen les bases.  
 
El temps de realització dels exercicis inicia a les 16.25 hores i finalitza a les 17.10 
hores, amb caràcter general. 
 
Un cop finalitzats els exercicis el tribunal procedeix a la seva correcció. 
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Essent les 20.00 hores el tribunal acorda suspendre la sessió i reprendre-la l’endemà 
dia 5 de novembre a les 11 hores del mati per finalitzar la correcció de l’exercici 
pràctic. 
 
 
Vila d'Argentona, dia 5 de novembre de dos mil vint-i-u es reuneixen els següents 
membres del Tribunal de l'esmentat concurs-oposició: 
 
President: 
Titular: Pere Anglada i Canal, inspector en Cap de la policia local d’Argentona 
 
Vocal: 
Titular: Isaac Martínez Giménez, sergent Cap de la policia local d’Argentona. 
 
Vocal: 
Titular: Francesc Xavier Franco Nieto, sergent Cap de la policia local d’Argentona 
 
Vocal: 
Titular: Alicia López González, Caporal d’Argentona 
 
Vocal: 
Titular: Pere Jané Sánchez, tècnic designat per l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya 
 
Vocal (amb funcions de secretaria) 
Titular: Maria del Mar Mármol Boluda, Tècnica de Recursos Humans d’Argentona 
 

Assessors:  
Miriam Borras Batlle, com a tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Argentona. 
 
Existint el quòrum i essent les 11.00 hores del matí, el Sr. President declara l’inici de la 
sessió del tribunal. 
 
Valorades les proves resulta la següent puntuació: 
 

NÚM. ASPIRANT 
RESULTAT QUART 

EXERCICI  
(Prova pràctica) 

1 5 
4 NO APTE 
5 8,5 
9 7,5 

11 5 
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13 NO APTE 
18 5 
22 NO APTE 
23 NO APTE 
25 8,75 
27 NO APTE 
34 NO APTE 
39 5,25 
66 5,75 
88 5,25 
94 9,5 
96 5,25 
98 6,5 

100 6,5 
124 5,5 
130 5 
145 5,25 
147 NO APTE 
168 5,5 
169 NO APTE 
177 NO APTE 
186 5,25 
189 NO APTE 
199 NO APTE 
200 NO APTE 
201 8 
203 NO APTE 
205 5,5 
212 5,5 
214 NO APTE 
215 NO APTE 
226 5,25 

 
Els/les aspirants que hagin superat la prova pràctica, queden convocats/des el 
dimecres 10 de novembre de 2021, a les 10.00 h a la Zona esportiva Municipal 
Raül Paloma, Av. Països catalans s/n per realitzar el 5è exercici de la fase d’oposició 
(Aptitud física). 
 
AVIS IMPORTANT! 
 
Es recorda que per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de 
lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial expedit com a màxim tres mesos 
abans de la data de realització de les proves i en el qual es faci constar que reuneixen 
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les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest 
certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu. 
 
Pel desenvolupament de la prova: 
 
    - Es recomana venir amb rova i calçat còmode (esportiu) 
    - Es recomana portar tovallola gran (tipus platja) 
    - S’informa que no es podrà fer ús dels vestidors ni la dutxa 
 
Així mateix es comunica que durant la realització de la prova es contarà amb 
l’assistència de la Creu Roja.  
 
 
I perquè així consti, aixeco la present acta, essent les 13.45 hores, la qual després de 
llegida i trobada conforme signen els membres del Tribunal, de forma electrònica del què, 
com a secretària del Tribunal, certifico. 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


		2021-11-08T07:55:54+0100
	Pere Jané Sánchez - DNI 38788653G (TCAT)


		2021-11-08T08:11:06+0100
	Isaac Martínez Giménez - DNI 38801514P (AUT)


		2021-11-08T08:16:26+0100
	Alícia López González - DNI 38826484T (AUT)


		2021-11-08T08:48:15+0100
	Francisco Javier Franco Nieto - DNI 38847214F (SIG)


		2021-11-08T09:26:12+0100
	Pere Anglada Canal - DNI 38789312L (AUT)


		2021-11-08T10:06:44+0100
	ISAAC CAMPISTRON CASABAYÓ - DNI 44019599Z


		2021-11-08T11:52:08+0100
	MARIA DEL MAR MÁRMOL BOLUDA - DNI 38841118Y (AUT)




