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PROCÉS: Procés selectiu per cobrir 14 places d’agent de la policia local, subgrup C2, de la plantilla de 

personal funcionari, mitjançant oposició d’accés lliure, amb nomenament de funcionari/ària de carrera.  

EXPEDIENT: 2021/000028471 

ASUMPTES: Constitució òrgan selecció, realització prova teòrica i prova pràctica i acords  

Data: 16 de setembre de 2021. 
Hora inici: 9.00 hores.  
Tipus de sessió: presencial.  
Lloc: Edifici Municipal El Carreró, 13, planta -1, Mataró. 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Acords d’aspectes relacionats amb la puntuació i la realització de les diferents proves. 

 

 
1. Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.  

Es constitueix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència de tots els seus membres: 
 
Presidenta: Sra. Susana Ramos Martín, cap de projectes transversals de l’Oficina Tècnica de la Direcció de 
Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Vocals: 

Vocal 1: Sr. Xavier Santajuliana Polo, Intendent de la Policia Local de Mataró.   

Vocal 2: Sr Juan Francisco Nieto Quesada, Inspector de la Policia local de Mataró.  

Vocal 3: Sr. Marc Corominas Sànchez, Inspector de la Policia Local de Mataró. 

Vocal 4: Sra. Alba López Tamboleo, Psicòloga de l’Oficina Tècnica de la Direcció de Recursos Humans i 

Organització de l’Ajuntament de Mataró.  

Vocal 5. Sr. Eloi Canaleta Arabia, designat per l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

Vocal 6 .Sr. Francisco Javier Álvarez Conchudo, designat per la Direcció General d’Administració de  

Seguretat. 

Secretària: Sra. Neus Laje Martín, administrativa de la Direcció de Recursos Humans i Organització de la 

corporació.  

 
Assessora: Sra. Victòria Perales Martínez tècnica de suport especialitzat de l’Oficina Tècnica de la Direcció de 
Recursos Humans i Organització, de l´Ajuntament de Mataró. 
 
Assisteix com a observador el Sr. Jose Maria Ferreras Prieto, designat per la Junta de Personal Funcionari.  
 
 

2. Acords d’aspectes relacionats amb la puntuació i la realització de les diferents proves. 
 

Prova tipus test sobre el temari i cultura general: S’acorda 1 hora de temps d’execució. Pel que fa a la 

puntuació de cada encert serà de +0.24; per cada errada serà -0.06 i les respostes en blanc no resten.  

Màxima  puntuació 12 i mínima per superar-la 6 punts, tal com recullen les bases reguladores de la 

convocatòria. 
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Prova pràctica:  S’acorda 1 hora de  temps per la seva realització.  

La prova es dividirà en dues parts, la primera recollirà diferents supòsits pràctics a resoldre en 12 preguntes 

tipus test, on les respostes correctes sumaran 1 punt, les errònies restaran 0,25 i en blanc no sumen ni resten. 

Aquesta primera part no és eliminatòria.  

La segona part consistirà en el plantejament d’un cas pràctic a resoldre en dos blocs, en l’espai destinat a tal 

efecte.   

S’avaluaran les competències indicades a les bases específiques i la distribució de la puntuació es farà pública 

de forma prèvia, informant els candidats i fent-la constar per escrit en els enunciats. Màxima puntuació 24 i 

mínima 12, d’acord amb les bases. 

 

Data: 2 d’octubre de 2021. 
Hora inici: 7.30 hores. 
Tipus de sessió: presencial.  
Lloc: Centre universitari TecnoCampus  Mataró-Maresme. 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Òrgan de selecció: quòrum 

2. Accés dels aspirants i realització de les proves.  

 

 
1. Òrgan de selecció: quòrum suficient per l’adopció d’acords.  

 
Es manté la mateixa constitució de la sessió anterior. 

 
2. Accés dels aspirants i realització de la prova tipus test, sobre el temari i sobre cultura general i 

de la prova pràctica.  
 

Entre les 9.10 i les 9.25 hores, s’inicia la realització de les proves a les diferents aules. S’informa a tots els 

candidats que s’enviaran els resultats del test individualment, juntament amb la plantilla de correcció i una 

imatge escanejada del full de respostes de la persona.  

Finalitzen totes les aules a les 11.30 hores aproximadament, sense incidències.  

 

Data: 15 d’octubre de 2021. 
Hora inici: 10.30 hores. 
Tipus de sessió mixta: telemàtica / presencial.  
Lloc: Sala de reunions del Carreró i Sala Zoom Selecció 

 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Òrgan de selecció: quòrum suficient per l’adopció d’acords.  
2. Acord sobre aspectes relacionats amb la prova teòrica.   
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1.  Òrgan de selecció: quòrum suficient per l’adopció d’acords.  

 

Es manté la constitució de l’òrgan de selecció de les sessions anteriors, excepte: 

Vocal 5. Sr. Eloi Canaleta Arabia, excusa la seva absència. 

Vocal 6 .Sr. Francisco Javier Álvarez Conchudo, excusa la seva absència. 

 

Secretària: Sra. Neus Laje Martín, excusa la seva absència. 

 

Assisteix com a Secretària suplent la senyora Verónica Garcia Guerra, administrativa de la Direcció de 

Recursos Humans i Organització.  

 

 

2. Acord sobre aspectes relacionats amb la prova teòrica.   
 

L’Òrgan de selecció revisa les preguntes de la prova tipus test i, acorda invalidar la pregunta número 14 
(model 1) i 22 (model 2). La pregunta diu: 
 

D’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya les 
policies locals només poden actuar fora de llur àmbit territorial en situacions 
d'emergència i amb l'autorització prèvia de les autoritats competents. A qui s’ha de 
donar compte? 
 
a) Al partit judicial més proper al lloc de l’incident. 
b) Al Departament de Governació. 
c) El responsable de torn del cos de Mossos d’Esquadra. 
d) Cap de les anteriors és certa. 

 
 
L’Òrgan de selecció determina que les respostes proposades generen confusió atès que tot i que a la Llei 
16/1991, de 10 de juliol de les Policies Locals de Catalunya, es recull el Departament de Governació com a 
autoritat competent, actualment la competència recau en el Departament d’Interior.  
 
Per tot lo anterior, aquest Òrgan, fa ús de la primera pregunta de reserva per tal de corregir el tipus test sobre 
el temari i cultura general.  
 
 
I sense més assumptes a tractar es finalitza la sessió i es signa aquesta acta amb l’acord de tots els seus 
membres.  
 


