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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 10  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 responsable d’àrea de la policia local 
d’Argentona. 
 
Vocal: 
Titular: Francesc Xavier Franco Nieto, sergent responsable d’àrea de la policia local 
d’Argentona 
 
Vocal: 
Titular: Alicia López González, Caporal d’Argentona excusa la seva absència. 
 
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:  
Albert Sánchez Rodriguez, com a tècnic assessor de les proves d’aptitud física de 
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l’Ajuntament del Masnou. 
 
Existint el quòrum i essent les 10.00 hores del matí, el Sr. President declara l’inici 
de la sessió del tribunal. 
PRIMERA FASE: OPOSICIÓ  
 
Es dona inici a la prova d’aptitud física, aquesta prova té per objecte, entre d’altres, 
les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant. Consta de les 
diferents proves que s’especifiquen en les bases (cinquè exercici de la fase 
d’oposició). 
 
Per 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 en el qual es faci constar que reuneixen les condicions 
físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat 
comportaria l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.  
 
A les 10.00 hores, un cop finalitzada la reunió prèvia dels membres del Tribunal, 
aquests es dirigeixen a la porta del pavelló, lloc on s’ha convocat als aspirants que 
van superar el quart exercici. S’avisa als aspirants que a mesura que siguin cridats 
hauran de presentar el certificat mèdic  requisit necessari per tal de poder accedir 
a la realització de l’exercici. 
 
Tot seguit es procedeix a cridar a les persones aspirants i resulta que compareixen 
les següents persones: 

 
1R COGNOM 2N COGNOM NOM 

BARCIA JEREZ GISELA 
BARRIO LEON LAYKA 
BENOMAR EL MESSAOUDI KAMAL 
BONILLA ALCAZAR JUAN 
BORDONAU NAVARRO PEDRO JOSE 
CABALLERO BURGOS ALBERTO 
CAPDEVILA SEIJO ISABEL 
FERRERAS SANZ ANGEL 
GARCIA COMAS ALEJANDRO 
JIMÉNEZ DEMUNT XÈNIA 
LLAVERO PARDO JUDITH 
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LOPEZ FLORES LUIS-MIGUEL 
MARTINEZ NAVAS JOSEP IGNASI 
MORENO GALINDO CAROLINA 
MORENO RUIZ JOSE 
NIETO FERNANDEZ VICTOR 
NOE RODRIGUEZ MERCE 
RUBIO SILVA JUAN MARIA 
 
S’informa als aspirants del funcionament de les diferent proves físiques donant 
inici a la primera de les quatre proves en el camp de futbol, la  de velocitat 50 
metres.  
 
Un cop realitzada aquesta, es passa les instal·lacions del pavelló nou on es 
realitzen les altres tres proves, abdominals, salt d’alçada i la curs Navette de 
Resistència.  
 
Els aspirants són cridats per odre de la llista  de la compareixença a les 10.00 i es 
finalitzen les proves a les 12.00 hores amb caràcter general.  
 
La valoració de les proves s’efectuarà d’acord amb el que indiquen les bases en el 
punt 7.1. 
 
Un cop finalitzats els exercicis el tribunal procedeix a la seva correcció assessorats 
pel tècnic Albert Sánchez Rodriguez, com a tècnic assessor de les proves d’aptitud 
física. 
 
Valorades les proves resulta la següent puntuació: 
 

NÚM. ASPIRANT 
RESULTAT CINQUÈ 

EXERCICI  
(Prova Aptitud física) 

1 7 
5 10 
9 6 

11 7 
25 9 
39 9 
66 8 
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94 8 
96 7,75 
98 8 

100 9 
124 8 
130 8 
145 9 
186 9 
201 8 
205 10 
226 8 

 
Els/les aspirants que hagin superat la prova d’aptitud física queden convocats/des 
el dilluns  15 de novembre de 2021, a les 8.00 h a la comissaria de la Policia Local 
d’Argentona, C/Ramon Par, 4, per realitzar el 6è exercici de la fase d’oposició 
(psicotècnic) la part de test. 
 
Per donar pas a realitzar la part d’entrevista que també forma part del sisè exercici 
es convocarà als aspirants de la següent manera:  
 
Dilluns dia 15 de novembre de 2021, amb aquesta distribució: 
 
- Aspirant núm. 1 a les 11.00h 
- Aspirant núm. 5 a les 12.00h 
- Aspirant núm. 9 a les 13.00h 
- Aspirant núm. 11 a les 15.30h 
- Aspirant núm. 25 a les 16.30h 
- Aspirant núm. 39 a les 17.30h 
- Aspirant núm. 66 a les 18.30h 
- Aspirant núm. 94 a les 19.30h 
 
Dimarts dia 16 de novembre de 2021, amb aquesta distribució: 
   
- Aspirant núm. 96 a les 9.00h 
- Aspirant núm. 98 a les 10.00h 
- Aspirant núm. 100 a les 11.00h 
- Aspirant núm. 124 a les 12.00h 
- Aspirant núm. 130 a les 13.00h 
- Aspirant núm. 145 a les 15.30h 
- Aspirant núm. 186 a les 16.30h 
- Aspirant núm. 201 a les 17.30h 
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- Aspirant núm. 205 a les 18.30h 
- Aspirant núm. 226 a les 19.30h 
 
 
I perquè així consti, aixeco la present acta, essent les 13:00 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. 
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