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La Riera, 48 
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ACTA FINAL 

 

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: Sessió de l’òrgan de selecció. Nomenament personal avaluador. 

  

Data: 2 de març de 2022 
Hora inici: 13:00 hores. 
Tipus de sessió: presencial - telemàtica. 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords. 
2. Procés d’avaluació del període de pràctiques. 
3. Designació persones avaluadores.  
 

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

Assisteixen: 
 
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 Sánchez, 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 Aràbia, designat per l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

 
Excusa la seva absència el 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. 
 
Excusa la seva absència el Sr. Jose Maria Ferreras Prieto, observador designat per la Junta de Personal 
Funcionari.  
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2. Procés d’avaluació del període de pràctiques. 
 

Les bases especifiques del procés de selecció per cobertura de places d’agent de la policia local i, l’Annex II 
(Especificitats per el col·lectiu de la Policia Local) de les bases generals dels processos selectius de 
l’Ajuntament de Mataró, regulen el seu Període de Pràctiques, recollint 10 competències a avaluar en el 
transcurs del període.  
 
Aquesta avaluació és la continuació del procediment d’avaluació del Curs de Formació Bàsica per a policies 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
 
La Corporació està treballant en el nou model d’avaluació de les mateixes i en ell es fa referència a la figura 
del/la avaluador/a, que serà qui faci el seguiment del període de pràctiques basat en l’observació de 
conductes  per cadascuna de les competències, i emetrà un informe final proposant la superació o no de la 
fase de pràctiques, que elevarà en aquest òrgan de selecció. 
 
El Decret 233/2002 de 25 de setembre pel qual s’aprova el reglament d’accés promoció i mobilitat de les 
policies locals, recull en el seu article 29.4 el següent “...durant el període de pràctiques, el tribunal 
qualificador ha de comptar amb l’assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que han de 
presentar una proposta de valoració dels i de les aspirants, basada en els ítems conductuals predeterminat”. 

 
 
3. Designació persones avaluadores 
 
 
Per tot l’anterior, aquest Òrgan, acorda nomenar com a persones avaluadores dins d’aquest procés de 
selecció a: 
 
Sr. José Manuel Garcia Moyano, sots-inspector de la Policia Local de Mataró i, 
Sr. José Martínez García, sots-inspector, de la Policia local de Mataró.  
 
 
S’acorda així mateix que sigui l’Intendent Sr. Xavier Santajuliana, vocal d’aquest òrgan qui traslladi en 
aquestes dues persones avaluadores la metodologia a seguir en l’avaluació d’aquest període. 
 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar, finalitza la sessió a les 13:30 hores, i s’aixeca aquesta acta en data de la 
signatura electrònica, amb la conformitat de la totalitat dels/les membres de l’òrgan de selecció 


