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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 constitució de l’òrgan de selecció i sessió de correcció prova teòrica i prova 

pràctica. 

  

Data: 1 de setembre de 2022 
Hora inici: 9:00 hores. 
Tipus de sessió: presencial. 
Lloc: Sala Reunions Ed. Via Pública, Pl. Granollers, 11, Mataró 

 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Constitució de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords. 
2. Persones aspirants i proposta de calendari del procés. 
3. Acords d’aspectes relacionats amb l’elaboració i puntuació de les diferents proves. 
 

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

 
La presidenta de l’òrgan de selecció obre la sessió agraint a les persones membres presents la seva 
assistència i tot seguit manifesten que, atenent a la llista de persones admeses i excloses, no incorren 
en cap de les causes d’abstenció i/o recusació previstes als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, així com la causa d’abstenció prevista a l’art. 13.2 del Reial decret 364/1995, de 10 de març, 
relativa a la preparació d’aspirants a oposicions. 
 
Donada la negativa expressada per totes les persones membres així com l’existència de quòrum 
pertinent, es dóna per constituït l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència de: 
 
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. 
 
Assessora: 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. 
 
Observador: Sr. Juan 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. 
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2. Persones aspirants i proposta de calendari del procés. 
 
En relació a la llista de persones admeses i excloses, la presidenta informa que s’han presentat al procés 
un total de 7 persones, totes elles homes, resultant 6 persones admeses i 1 persona exclosa (per no tenir 
un mínim de dos anys d’antiguitat com a funcionari/a de carrera en la categoria de caporal/a de la policia 
local de Mataró).  
 
A continuació, l’òrgan de selecció ratifica la proposta de calendari recollida en la llista d’admesos, i 
acorda una proposta de dates per properes reunions i proves, que s’hauran d’anar ratificant en les 
subsegüents actes de reunions d’aquest òrgan de selecció, en funció del desenvolupament del procés: 
 

Data prevista Prova a realitzar 

01/09/2022 Realització prova teòrica i prova pràctica 

02/09/2022 Reunió tribunal correcció proves 

05/09/2022 
8.1.4. Avaluació psicològica de competències i personalitat- Bateria de tests 

I validació de mèrits 

07/09/2022 
8.1.4. Avaluació psicològica de competències i personalitat- Entrevista 
personal 

09-12/09/2022 Aprovació resultats avaluació psicològica i valoració mèrits. Propostes de 
nomenament 

 
 

3. Acords d’aspectes relacionats amb l’elaboració i puntuació de les diferents proves. 
 
 

 Prova teòrica tipus test. D’acord amb les bases específiques: 
 

Constarà en la realització d’un test sobre el temari, de 20 preguntes amb 4 alternatives de resposta, cada 
resposta encertada es puntuarà amb 0,6 punts i es descomptarà  0,2 punts per les errades. 
L´òrgan acorda que hi haurà dues preguntes de reserva i que la prova tindrà una durada de 30 minuts. 
 
Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria i es qualificarà de 0 a 12 punts, quedant eliminades del procés 
selectiu aquelles persones que no obtinguin la meitat de la puntuació màxima establerta.  
 
En relació a l’elaboració de la prova, es posen en comú diverses preguntes tipus test preparades pels 
membres de l´òrgan i es seleccionen les 22 preguntes que conformaran la prova. 
 
 

 Prova pràctica.  
 

L’òrgan acorda que la prova pràctica consistirà en la resolució d´un supòsit, on es reprodueixin situacions 
pròpies de la categoria de sergent/a, de forma que l’òrgan de selecció pugui observar i valorar els 
coneixements i la seva aplicació al lloc de treball, la qualitat en l’expressió, la capacitat de síntesi, l’ordre i la 
claredat, i el nivell de competències demostrat per les persones aspirants posades “en situació” en aquest 
lloc de treball.  
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Les competències que s’avaluaran en el conjunt de la prova seran: 
  

- Identificació amb l’organització: Jerarquia i Disciplina. 
- Orientació de servei a les persones. 
- Efectivitat individual: Autonomia i Iniciativa. 
- Gestió eficient dels recursos públics: Responsabilitat i Orientació a la Qualitat. 
- Direcció i desenvolupament de persones i equips 

 
Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria i es qualificarà de 0 a 24 punts, quedant eliminades del procés 
selectiu aquelles persones que no obtinguin la meitat de la puntuació màxima establerta.  
 
La puntuació es repartirà de la següent forma: 

 
 Adequació a les funcions pròpies de la categoria de sergent/a (2 punts). 

 Els coneixements professionals. Annex 1: temaris de la convocatòria (10 punts). 

 Les competències professionals: 
 Identificació amb l’organització: Jerarquia i Disciplina (2 punts). 
 Orientació de servei a les persones (2 punts). 
 Efectivitat individual: Autonomia i Iniciativa (2 punts). 

Gestió eficient dels recursos públics: Responsabilitat i Orientació a la Qualitat 
(2 punts). 

 Direcció i desenvolupament de persones i equips (2 punts). 
 La qualitat en l’expressió, la capacitat de síntesi, l’ordre i la claredat (2 punts) 

 
 
L´òrgan acorda que la prova pràctica tindrà una durada de 90 minuts. 
 
 
4. Execució de les proves. 
 
Lloc:  Centre Cívic Pla d’en Boet, Carrer Juan Sebastián Elcano, 6, 08302 Mataró, Barcelona 
Dia:  1 de setembre de 2022 
Hores: 15:00 hores: Accés a l’aula 
   
 
Un cop les persones aspirants han estat identificades i han accedit a l’aula, tenint en compte que hi son totes 
les convocades, es dóna per iniciada la sessió i es tanca l’accés quan són les 15:02 hores.   
 
Es procedeix a fer la lectura de les instruccions generals i es reparteixen les proves tipus test.  
A les 15:06h s´inicia la prova que finalitza a les 15:36h sense incidències. 
 
A les 15:38h es llegeixen les instruccions de la prova pràctica i es dóna uns minuts als aspirants perquè 
llegeixin el supòsit a resoldre, per si sorgeix algun dubte. Així mateix, s’informa que dins dels 90 minuts que 
tenen per a realitzar la prova, les persones aspirants hauran de generar el PDF que serà gravat en una 
memòria USB.  
 
A les 15:41h, s’inicia la prova pràctica, que finalitza a les 17:11h, sense incidències. 
 

Es mostra la prova impresa a les persones aspirants i cadascuna firma el seu exercici, finalitzant la sessió 
quan son les 17:20h.  
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Data: 2 de setembre de 2022. 
Hora inici: 8:30 hores. 
Tipus de sessió: presencial. 
Lloc: Sala Reunions Ed. Via Pública, Pl. Granollers, 11, Mataró 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords. 
2. Resultats de la prova tipus test. 
3. Correcció de la prova pràctica. 
4. Convocatòria psicotècnics i validació de mèrits 
5. Convocatòria entrevista 
 

 
 
1. Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords. 
 
A les 8:30h es reuneix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència dels/de les 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. 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Assessora: 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. 
 
Observador: Sr. Juan Manuel Casado Torres, representant de la Junta de Personal de l’Ajuntament de 
Mataró.. 
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2. Resultats de la prova tipus test 
 

CODI  
ASPIRANT 

RESULTAT 
TEST 

1251R NO SUPERA 

1875H NO SUPERA 

3953V 8,2 

4440J 8 

5885X 9,6 

6415J 7,4 
 

 
Es recorda a les persones aspirants que només es corregiran les proves pràctiques de les persones que 
han superat el test. 
 
 
3. Correccions de les proves pràctiques. 

 
Es procedeix a la validació de la graella de competències i dels seus indicadors. 
 
S’inicia la correcció de les proves pràctiques de les persones aspirants que han superat la prova teòrica 
tipus test, d´acord amb els següents criteris de puntuació: 
 

 Adequació a les funcions pròpies de la categoria de sergent/a (2 punts). 

 Els coneixements professionals. Annex 1: temaris de la convocatòria (10 punts). 
 Les competències professionals: 

 Identificació amb l’organització: Jerarquia i Disciplina (2 punts). 
 Orientació de servei a les persones (2 punts). 
 Efectivitat individual: Autonomia i Iniciativa (2 punts). 

Gestió eficient dels recursos públics: Responsabilitat i Orientació a la Qualitat 
(2 punts). 

 Direcció i desenvolupament de persones i equips (2 punts). 
 La qualitat en l’expressió, la capacitat de síntesi, l’ordre i la claredat (2 punts) 

 
 
Els resultats obtinguts per les persones aspirants han estat els que  es detallen a continuació: 

 

CODI  
ASPIRANT 

Adeqüació a les funcions 
(màxim 2p) 

Coneixements  
professionals  
(màxim 10p) 

Competències 
professionals 
(màxim 10p) 

Qualitat ex-
pressió, or-
dre i claredat 
(màxim 2p) TOTAL  

3953V 1,75 5,25 5,5 2 14,5 
4440J 0,5 5,25 5 2 12,75 

5885X 1 2,75 2,5 2 
NO  
SUPERA 

6415J 2 8,25 9,5 2 21,75 
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4. Convocatòria psicotècnics i validació de mèrits 

 
 
Les persones aspirants que han superat la prova pràctica resten convocades per: 
 

 
 Realització de les proves psicotècniques el proper dilluns dia 5 de setembre, a les 

10:00 hores, a la Sala de Reunions de la Prefectura de la Policia.  
 

 Validació de mèrits, el proper dilluns dia 5 de setembre, a les 13:30 hores, a la Sala 
de Reunions de la Prefectura de la Policia Local.  

 
Es convoca a les persones indicades, per aportar la documentació original que acrediti els mèrits i 
requisits de participació ja declarats. 
 
(no és necessari fer fotocòpia dels documents, ja que es tracta de mostrar i contrastar dades). 
 
IMPORTANT: El dia de la validació no es podrà introduir cap mèrit que l’aspirant hagi oblidat fer 
constar, excepte si fos requisit d’accés, com el nivell de català o el nivell d’estudis. 

 
 

 
 

5. Convocatòria entrevistes 
 
Les entrevistes es realitzaran a la Prefectura de la Policia Local, 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 
 
 
 
 
 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió del 2 de setembre de 2022, a les 11:30h i es signa 
aquesta acta per part de la presidenta i la secretària, amb la conformitat de l’òrgan de selecció.   
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