
1 

 

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  DE  LA  COMISSIÒ  DE  VALORACIO  DEL  CONCURS  DE  
MOBILITAT CONVOCAT PER L’AJUNTAMENT DE MARTORELLES, PER TAL 
DE PROVEIR UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL (Bases 
publicades al BOPB de data 17.06.2019) 

 
Essent les 09:00 hores del matí del dia 16 d’octubre de 2019, es constitueix a la 
Sala de Plens la Comissió de Valoració del concurs de mobilitat convocat per tal 
de proveir una plaça d’agent 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, Inspector 

Sr. José Manuel Martín Delgado, membre nomenat per la 
Direcció General d’administració de Seguretat 

 
SECRETARIA: Sra. Elena Fradera Pascual 

 
 

PROVA DE CONEIXEMENTS PROFESSIONALS 
 

La Comissió de Valoració confecciona la prova de coneixements professionals 
que consisteix en resoldre per escrit un supòsit pràctic en relació amb les funcions 
pròpies dels agents de la policia local. 

 
D’acord amb les bases de la convocatòria el temps per realitzar-la serà de 90 minuts. 

 

Aquesta prova puntuarà un màxim de 20 punts, tindrà caràcter eliminatori, essent 
la puntuació mínima necessària per superar-la de 10 punts. 

 
Es constata la presència dels següents aspirants prèvia identificació individual 
de cadascun d’ells: 

 
 

 

Essent  les  10:08  hores,  de  la  mateixa  data,  s’inicia  la  prova  de  
coneixements professionals. 

 
 
 
 

Reg.entrada DNI 

4068 ***4527** 

4198 ***0616** 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
  
 

Plaça Ajuntament, 1 - 08107 MARTORELLES - 93 570 57 32 - Fax 93 570 59 64 - NIF P-0811400-A - martorelles@martorelles.cat - www.martorelles.cat 



2 

 

A  les  11:20  hores  es  dóna  per  finalitzat  l’exercici,  on  els  aspirants  obtenen  
les següents puntuacions d’acord amb els ítems establerts prèviament pels 
membres de la comissió de valoració : 
 

Reg.entrada DNI PUNTS 

4068 ***4527** 16,25 

4198 ***0616** 10,00 
 

 

D’acord amb les bases de la convocatòria quedaran eliminats del procés selectiu 
els aspirants que no obtinguin una qualificació mínima de 10 punts. 
 
Seguidament es convoca als aspirants a realitzar la prova d’aptitud física. 
 
PROVA D’APTITUD FÍSICA 
 
Durant la realització de les proves, la comissió de valoració ha comptat amb 
l’assessorament de personal tècnic especialitzat en educació física. 
 
Essent les 12.30 hores, de la mateixa data, s’inicien les proves d’aptitud física d’acord 
amb el que estableixen les bases de la convocatòria. 
 
Les dues persones aspirants presenten davant els membres de la comissió de 
valoració un certificat mèdic oficial en el qual hi consta que reuneixen les condicions 
físiques per portar a terme les proves. 
 
Un cop finalitzades les 5 proves físiques detallades a l’Annex I, els aspirants obtenen 
les següents puntuacions: 
 

Aspirant Carrera de 
resistència 

Llançament 
pilota 

Abdominals Salt 
hortizontal 

Velocitat 

***4527** 7 8 5 7 8 

***0616** 7 10 7 10 10 

 
Resultat de la prova : 
 

Aspirant Suma 
puntuació 

Mitjana de 
la 
puntuació 

Aplicació 
criteris de 
correcció 
per edat 

Puntuació 
final de la 
prova  

QUALIFICACIÓ 

***4527** 35 7 1 8,00 APTE 

***0616** 44 8,8 1 9,80 APTE 

 
El resultat de la prova serà d’APTE o NO APTE. Seran declarats no aptes els aspirants 
que no obtinguin una puntuació mitana de 5 punts o els que no assoleixin una 
puntuació mínima de 5 punts en alguna de les proves. 
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Es citarà als aspirants declarats aptes per realitzar la prova psicotèncica. 
 
 
La Comissió de Valoració realitza la present acta que signen els presents en senyal de 
conformitat i dona per finalitzat el procés selectiu. 

 
Sr. Daniel Limones Silva Sra. Montserrat Torrents Pedragosa 
President Vocal 

 
Sr. José Francisco Muñoz Conde Sr. José Manuel Martín Delgado  
Vocal Vocal 

 
Sra. Elena Fradera Pascual 
Secretària del tribunal” 
 
 

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 de la Comissió de Valoració     

Elena Fradera Pascual 
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