
CSV (Codi de verificació
Segura) IV7CVTXNH54L5SWY4NACOFSCF4 Data i hora 30/12/2021 13:59:26

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per VERÓNICA GARCÍA GUERRA (Secretari/ària Òrgan de Selecció)

Signat per SUSANA RAMOS MARTÍN (President/a Òrgan de Selecció)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CVTXNH54L5SWY4NACOFSCF4 Pàgina 1/3

 

 

 

 
Ajuntament de Mataró 
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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, resultats de les proves mediques i propostes de nomenament. 

  

Data: 30 de desembre de 2021 
Hora inici: 11:00 hores. 
Tipus de sessió: telemàtica. 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords. 
2. Resultats de les proves mèdiques. 
3. Propostes de nomenament. 
 

 
 
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 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 Arabia, designat per l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

 

Secretària: Sra. Verónica Garcia Guerra, administrativa de la Direcció de Recursos Humans i Organització 

de la corporació.  

 
Assisteix com a observador el Sr. Jose Maria Ferreras Prieto, designat per la Junta de Personal Funcionari.  
 
Excusen la seva absència el 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 6: Sr. Francisco 
Javier Álvarez Conchudo, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat i la 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. 
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2. Resultats de les proves mèdiques. 
 

 
Les persones aspirants convocades, varen realitzar les proves mèdiques al Centre ASPY Mataró, 
(Camí de la Geganta, 7 Local 14 Interior, Mataró), en els dies i hores que seguidament es detallen:  
 

Identificador Dia hora  Identificador Dia hora 

**03557A 21/12/2021 10.15  **45147X 23/12/2021 9.00 

**10237A 21/12/2021 11.30  **56211B 23/12/2021 9.30 

**15489M 21/12/2021 12.00  **57494P 23/12/2021 10.00 

**18839S 21/12/2021 12.30  **69457D 23/12/2021 10.30 

**18969H 21/12/2021 13.00  **71023B 23/12/2021 11.30 

**39947Z 22/12/2021 9.15  **76513J 23/12/2021 12.00 

**42030K 23/12/2021 8.00  **78952E 23/12/2021 12.30 

**42946L 23/12/2021 8.30  **89955N 23/12/2021 13.00 

 
L’aspirant **39947Z presenta renúncia el dia 21 de desembre i no es presenta a les proves. 
L’aspirant **78952E presenta renuncia el dia 23 de desembre i no es presenta a les proves. 
 
L’aspirant **69457D presenta renúncia el dia 24 de desembre però fa les proves. 
 
Totes les persones aspirants son APTES. 
 
 
3. Proposta de nomenament. 
 
A la vista dels resultats, l’òrgan de selecció acorda proposar pel seu nomenament com a funcionari/ària en 
pràctiques en la categoria d'agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Mataró, a les següents persones: 
 

 DNI COGNOMS, NOM  

38856211B Vallejo Vázquez, Emilio 

38842030K Ortega Muñoz, Susana 

38845147X González González, Oscar 

39403557A Díaz-Guerra López, Irene 

46715489M Filgaira Gallardo, Juan Carlos 

39957494P Garcia Güixens, Paul 

77610237A Llibre Nualart, Francesc 

38871023B Martínez Rodríguez, Désirée 

23842946L Sancho Ferrer, Marco 

46989955N Gil Calvo, Jorge 

47276513J Carballo Cortes, Juan Antonio 

77618969H Javier Campos, Oscar 

47418839S Rodriguez Andres, Carolina 
 
 
Les persones nomenades hauran de superar el curs de formació bàsica per a policies, organitzat per 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que serà obligatori i eliminatori, a excepció de si acredita 
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haver-lo realitzat i aprovat amb anterioritat a què es produeixi el nomenament com a funcionari/ària en 
pràctiques.  
 
Les persones aspirants que hagin superat el curs selectiu a l’ISPC, hauran de realitzar un període de 
pràctiques al municipi, d’una durada de 12 mesos, per tal de garantir la seva idoneïtat. Aquest període 
començarà a comptar des de l’acabament del curs selectiu a l’ISPC, o des de l’inici de la prestació del 
servei actiu a l’Ajuntament de Mataró, cas d’haver certificat la superació del curs amb anterioritat a què es 
produís el nomenament com a funcionari/ària en pràctiques. 
 
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori i la qualificació final serà d’apte/a o no apte/a. Les 
persones aspirants que obtinguin la qualificació de no apte quedaran eliminades del procés selectiu, i es 
cridarà en les mateixes condicions, a la següent persona segons l’ordre de puntuació, sempre que hagi 
aprovat la resta de proves. 
 
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió del 30 de desembre de 2021 i es signa aquesta acta 
amb la conformitat de la totalitat dels/de les membres de l’òrgan de selecció. 


