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Elena Fradera Pascual, actuant com a secretària de la Comissió de valoració faig 
constar que s’ha estès l’acta que a continuació es reprodueix: 
 
“ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS-OPOSICIÓ CONVOCAT 
PER L’AJUNTAMENT DE MARTORELLES, PER TAL CONSTITUIR UNA BORSA 
DE TREBALL D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL (Bases publicades al BOPB de 
data 29.07.2019) 
 
Essent les 08.15 hores del matí del dia 12 de novembre de 2019, es constitueix a la 
Sala de reunions de l’Edifici de les Escoles Montserrat el Tribunal qualificador del 
concurs-oposició convocat per tal de constituir una borsa de treball d’agents de la 
policia local. 
  
Hi són presents:   
 
PRESIDENT:   Sr. Daniel Limones Silva, Inspector 
 
VOCALS:  Sra. Montserrat Torrents Pedragosa, cap de RRHH 
    Sr. José Francisco Muñoz Conde, sotsinspector 

Sr. Josep Pàrrega Trigo, membre nomenat per la Direcció 
General d’administració de seguretat 

 
SECRETARIA: Sra. Elena Fradera Pascual 
 
 
PRIMERA PROVA. PROVA DE CONEIXEMENTS PROFESSIONALS  
 
El tribunal confecciona la prova de cultura general que consisteix en una prova tipus 
test, composada de 50 preguntes amb 4 respostes alternatives més 5 preguntes de 
reserva.  
 
D’acord amb les bases de la convocatòria cada resposta encertada sumarà 0,20 punts 
i les respostes errònies descomptaran 0,05. Les respostes deixades en blanc no 
descompten puntuació. 
 
Aquesta subprova puntuarà un màxim de 10 punts,  tindrà caràcter eliminatori, essent 
la puntuació mínima necessària per superar-la de 5 punts.  
 
Es constata la presència dels aspirants prèvia identificació individual de cadascun 
d’ells, d’acord amb la taula de puntuació que s’adjunta. 
 
A les 09.50 s’inicia la prova que finalitza a les 10.50. Finalitzat el primer exercici i a 
decissió del tribunal tots els aspirants presents realitzen la prova de coneixements 
específics que consisteix en una prova tipus test, composada de 50 preguntes amb 4 
respostes alternatives més 5 preguntes de reserva, d’acord amb el temari establerts a 
les bases de la convocatòria.  
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El tribunal delibera i acorda anul·lar la pregunta número 14 atès que cap de les 
respostes és correcte, i també la pregunta número 40 atès que dues de les respostes 
es poden considerar correctes. Aquestes dues respostes es substitueixen per les 
preguntes de reserva números 51 i 52. 
 
RESULTATS PROVA DE CONEIXEMENTS  PROFESSIONALS 
 

Número 
registre 
entrada 

Núm. doc 
interessat 

Prova 
Coneixements 

Culturals 
 

4.838 47845161D 1,7 

4.845 53089433M 5 

4.892 52158925P 5,2 

4.896 46541179N 3,05 

4.898 46971035K 5,05 

4.904 46985345W 2,35 

4.932 40975884G 5,95 

4.944 38869253N 4,05 

4.960 47570504H 2,4 

4.961 39533837B 5,1 

4.963 53326942Q 2,15 

4.983 73393611J 3,4 

4.984 47270505P 4,05 

4.985 47798634B 3,2 

4.993 53329194Z 3,5 

4.998 53030221H 5,2 

5.003 53311156P 1,8 

5.007 38858741B 5,6 

5.008 38843298R 5,15 

5.016 53073881R 4 

5.017 53650560R 4,25 
 
D’acord amb les bases de la convocatòria quedaran eliminats del procés selectiu els 
aspirants que no obtinguin una qualificació mínima de 5 punts. 
 
 
SEGONA PROVA. SUPÒSIT PRÀCTIC  
 
El tribunal confecciona un supòsit pràctic a desenvolupar per les persones aspirants. 
La puntuació total seà de 15 punts, sent necessari una puntuació mínima de 7,5 punts 
per superar-la.  
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A les 11.45 s’inicia la prova que finalitza a les 12.45. Un cop finalitzat l’exercici, les 
persones aspirants obtenen els següents resultats: 
 

Número 
registre 
entrada 

Núm. doc 
interessat 

Supòsit 
pràctic 

 

4.845 53089433M 11.5 

4.892 52158925P 5.75 

4.898 46971035K 6.25 

4.932 40975884G 10 

4.961 39533837B 9 

4.998 53030221H 9.5 

5.007 38858741B 9 

5.008 38843298R 8 
 
D’acord amb les bases de la convocatòria quedaran eliminats del procés selectiu els 
aspirants que no obtinguin una qualificació mínima de 7.5 punts. 
 
 
PROPERA PROVA – PROVA D’APTITUD FÍSICA 
 
Dia 21 de novembre de 2019, a les 10.30 hores  
Lloc: Camp Municipal de Futbol de Martorelles 
 
D’acord amb la base 6.3 les persones convocades per a realitzar aqeusta prova 
hauran de presentar, amb data màxima el dia de les proves físiques, un certificat 
mèdic oficial, la data del qual no podrà ser anterior a 3 mesos del dia de la realització 
de les proves físiques, en el qual hi constarà que reuneixen les condicions físiques 
necessàries per a portar a terme les proves especificades. La no presentació d’aquest 
certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.” 
 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal que determinin la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixin indefensió, els interessats poden 
interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que correspongui de l'Ajuntament, segons els articles 
121 i 122 de la vigent Llei 39/2015.  
Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en el punt anterior, els aspirants, al llarg del 
procés selectiu, podran formular quantes al·legacions estimin pertinents per a la seva 
consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu. La 
formulació d'aquestes al·legacions també serà necessària per poder impugnar, mitjançant el 
corresponent recurs d'alçada la puntuació final de procés selectiu.  

 
La secretària del tribunal    El president del tribunal 
Elena Fradera Pascual    Daniel Limones Silva 
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