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PROCÉS: Procés selectiu per cobrir 2 places de Sergent/a, subgrup C1, de la Policia Local, mitjançant 

concurs oposició per promoció interna. 

EXPEDIENT: 2022/000033534 

ASSUMPTES: Sessió de de l’òrgan de selecció i proposta de nomenament. 

  

Data: 8 de setembre de 2022 
Tipus de sessió: per mitjans electrònics 
Lloc: per mitjans electrònics 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Reunió de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords 
2. Resposta a la sol·licitud presentada per l’aspirant 1251R 
3. Resultats prova Avaluació psicològica de competències i personalitat 
4. Resultats de la valoració de mèrits 
5. Proposta de nomenament  

 

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

 
Es reuneix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència dels següents membres: 
 
Presidenta. Sra. Alba López Tamboleo, psicòloga de l´Oficina Tècnica de la Direcció de Recursos Hu-
mans i Organització, de l´Ajuntament de Mataró.  
Vocal 1.  Sr. Xavier Santajuliana Polo, intendent de la Policia Local de Mataró. 
Vocal 2.  Sr. Marc Corominas Sánchez, inspector de la Policia Local de Mataró. 
Vocal 3.  Sr. David Otal de Sanromà, designat per l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
Vocal 4. Sr. Lluis López García, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat. 
Secretària.  Sra. Verónica García Guerra, administrativa de la Direcció de Recursos Humans i Organit-
zació, de l´Ajuntament de Mataró. 
 
Observador: Sr. Manuel Casado Torres, representant de la Junta de Personal de l’Ajuntament de Mataró, 
podent estar present en totes les proves o exercicis i a totes les sessions dels òrgans tècnics de selecció 
actuant amb veu però sense vot. 
 
2. Resposta a la sol·licitud presentada per l’aspirant 1251R 
 
L´aspirant 1251R envia un correu a seleccio@ajmataro.cat, sol·licitant l´anul·lació de la pregunta 12 i de 
la pregunta 20, de la prova teórica tipus test. 
 
Al·legacions: 
¨Considero que la pregunta 12 no surt al temari, ni a Cap tema ni a Cap ordenança, d’altra banda les 
respostes de la pregunta 20 son totes incorrectes donat que segons el decret 11/2010, de 31 d’agost que 
regula el reglamment d’espectacles públics i activitats recreatives indica que per aquest local la resposta 
correcta son 3 vigilants de seguretat i 4 controladors d’accés.¨ 
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Resposta de l´òrgan de selecció: La pregunta 12 estaria dins del TEMA 9. Policia Administrativa I. Que 
engloba tinença d´animals, civisme i convivència, així com ús del paisatge urbà, espais i via pública. 
 
Revisat el redactat de l´article 119 del Decret 112/2010, de 31 d´agost, així com el redactat de la pregunta 
20, l´òrgan es ratifica en la correcció de la mateixa. 
 
 
3. Resultats prova avaluació psicològica de competències i personalitat 
 
El dia 5 de setembre, a les 10:00h, a dependències municipals, s’inicia la prova Avaluació psicològica de 
competències i personalitat, amb la presència de la Sra. Alba López Tamboleo, com a presidenta d’aquest 
òrgan de selecció.  
 
El dia 7 de setembre, a les 10:00h, a dependències municipals, es porten a terme les entrevistes personals, 
amb la presència de la Sra. Alba López Tamboleo, com a presidenta d’aquest òrgan de selecció, d´acord 
amb la següent convocatòria: 
 

CODI  
ASPIRANT 

DIA i HORA 

4440J Dimecres 07/09/2022, a les 10:00h 

3953V Dimecres 07/09/2022, a les 11:00h 

6415J Dimecres 07/09/2022, a les 12:00h 
 

Essent els resultats obtinguts els següents, que s’eleven a l’òrgan de selecció i els ratifica: 
 

CODI  
ASPIRANT 

Avaluació psicològica de 
personalitat i competències 

4440J APTE 
3953V APTE 
6415J APTE 

 
 
4. Resultats de la valoració de mèrits 
 
Les declaracions responsables de requisits i mèrits, es van realitzar via telemàtica del 2 de juliol a l’ 1 
d’agost, ambdós inclosos. 

 
El dia 5 de setembre, a dependències municipals, es procedeix a fer el contrast amb la documentació 
original de cada persona aspirant i la informació declarada. Un cop finalitzada aquesta comprovació, l’òr-
gan de selecció ha valorat, d’acord amb l’establert a les bases generals reguladores dels processos selec-
tius i les bases específiques d’aquesta convocatòria, atorgant les puntuacions següents: 
 

CODI  
ASPIRANT 

Total Formació  
(Màxim 7p) 

Total Experièn-
cia  
(Màxim 7p) 

Altres mèrits  
(Màxim 4p) 

Total valoració 
de mèrits (Mà-
xim 18p) 

4440J 6,00 5,85 1,20 13,05 
3953V 7,00 3,50 2,00 12,50 
6415J 4,80 3,50 1,10 9,40 
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Per tant, el resultat global de les fases d’oposició i de concurs, és el següent: 
 

CODI  
ASPIRANT 

 
TEST 

Prova  
pràctica 

Valoració  
de mèrits TOTAL 

4440J 8 12,75 13,05 33,80 
3953V 8,2 14,5 12,50 35,20 
6415J 7,4 21,75 9,40 38,55 

 
 

5. Proposta de nomenament 
 
A la vista dels resultats, l’òrgan de selecció acorda proposar per al seu nomenament com a funcionaris 
en pràctiques en la categoria de Sergent de la Policia Local de l’Ajuntament de Mataró, a: 
 
- Jorge Hermoso Sánchez  
- Raúl Guerrero León 
 
Les persones nomenades hauran de superar el curs selectiu específic de la categoria de Sergent/a, 
organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que serà obligatori i eliminatori, a excepció de 
si acrediten haver-lo realitzat i aprovat amb anterioritat a què es produeixi el nomenament com a funcionaris 
en pràctiques.  
 
Les persones aspirants que hagin superat el curs selectiu a l’ISPC per assolir la categoria de Sergent/a 
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 funcionaris en pràctiques. 
 
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori i la qualificació final serà d’apte o no apte. Si les persones 
aspirants obtenen la qualificació de no apte quedaran eliminades del procés selectiu. 
 
I sense més assumptes a tractar, es signa aquesta acta per part de la presidenta i secretària, amb la 
conformitat de l’òrgan de selecció.   

 


