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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  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 21 de novembre 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: Entrevista Personal 
 
D’acord amb les bases de la convocatòria consisteix en una prova per valorar la 
idoneïtat del candidat al perfil cercat en la provisió d’aquesta plaça. 
 
La prova no tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts.  
 
La comissió de valoració elabora les preguntes que seran formulades a cadascun dels 
candidats així com els ítems de puntuació. 
 
Desenvolupament de la prova: 
 
Un cop finalitzat el procés els aspirants obtenent les següents puntuacions: 
 

Núm. 
registre DNI 

PUNTUACIÓ 
ENTREVISTA 

4068 ***4527** 8,275 

4198 ***0616** 6,462 
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Segona fase: Concurs - Valoració de mèrits. 
 
Aquesta fase consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les 
persones participants en la seva sol·licitud, fins a un màxim de 15 punts, d’acord 
amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria. Un cop finalitzat el procés 
els aspirants obtenent les següents puntuacions: 
 

DNI Mèrit 7.2.1. Mèrit 7.2.2. Mèrit 7.2.3. Mèrit 7.2.4. Mèrit 7.2.5. Mèrit 7.2.6. Mèrit 7.2.7. 
TOTAL 
PUNTS 

***4527** 4 - 1.6 - 1.5 - - 7.10 

***0616** 4 - 1.3 0.5 0.5 - 3 9.30 

 
El tribunal qualificador dona per finalitzada la primera i segona fase del procés selectiu 
on els aspirants han obtingut les següents puntuacions: 
 

Núm. 
registre 

DNI 

Prova 
coneixements 
professionals 

 

Prova aptitud 
física 

Prova 
Psicotècnica Entrevista 

personal 
Mèrits 

Puntuació 
final 

4068 ***4527** 16.25 Apte Apte 8.275 7.10 31.625 

4198 ***0616** 10.00 Apte Apte 6.462 9.30 25.762 

 
En base als resultats obtinguts pels aspirants, es realitza crida a favor del candidat 
amb DNI. 70045278-C per tal que realitzi el reconeixement mèdic establert a les bases 
de la convocatòria. 
 
En cas que l’aspirant proposat no superi aquest reconeixement mèdic es cridarà la 
persona següent de la llista que hagi superat les proves anteriors per tal que es realitzi 
elc reconeixement mèdic. 
 
La comissió de valoració realitza la present acta que signen els presents en senyal de 
conformitat. 
 
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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