Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

ACTA DE SESSIÓ
PROCÉS: Convocatòria d’1 plaça d’inspector, subgrup A2, de la Policia Local, per concurs oposició lliure.
EXPEDIENT: 2020/10846
ASSUMPTES: Sessió de l’òrgan de selecció, resultats avaluació psicològica de competències i
personalitat, valoració de mèrits i convocatòria a proves mèdiques
Data: 27 de novembre de 2020.
Hora inici:11:00 hores.
Tipus de sessió: presencial.
Lloc: Ed. Via Pública, Pl. Granollers, 11, Mataró, Barcelona
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Convocatòria de l’òrgan de selecció amb quòrum suficient per l’adopció d’acords.
Resultats prova Avaluació psicològica de competències i personalitat.
Valoració fase de concurs de mèrits.
Convocatòria a la realització de les proves mèdiques.
Proposta de nomenament.

1.

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

A les 11:00h es reuneix l’òrgan de selecció designat per les bases, amb l’assistència dels/de les següents
membres:
President:
Vocal 1:
Vocal 2:
Vallès
Vocal 4:
Vocal 5:
Vocal 6:
Seguretat

Sr. Francesc Torrejón Comino, director de Recursos Humans i Organització.
Sr. Mateo Sánchez Reyes, Intendent major de la Policia Local de Mataró.
Sr. Juan Antonio González Moratalla, inspector de la Policia Local de Cerdanyola del
Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga de Recursos Humans
Sr. Francesc Guillén Lasierra, designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Sr. Domènec Escarré García, designat per la Direcció General d’Administració de

Exerceix de secretaria de l’òrgan la vocal 4, Sra. Susana Ramos Martín.
Assessors:

Sr. Diego J. Fernández Fernández, director de Seguretat, Civisme i Convivència

Excusen la seva absència el vocal tercer Sr. David Otal de Sanromà, inspector de la Policia Local de
Calella, l’assessor del tribunal Sr. Antoni Merino Orejón, gerent de l'Ajuntament de Mataró, i l’observador
Sr. Manuel Àngel Lizcano Amores, representant de la Junta de Personal de l’Ajuntament de Mataró.
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2.

Resultats prova Avaluació psicològica de competències i personalitat.

A les 11:00h s’inicia la sessió amb la prova Avaluació psicològica de competències i personalitat, que tal i
com va a acordar l’òrgan de selecció en reunió de 20 d’octubre, ha estat realitzada per personal tècnic de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb la presència de la Sra. Susana Ramos Martín, com a
vocal 4a i secretària d’aquest òrgan de selecció.
Segons diligència de la secretària de data 3 de novembre, el dilluns 9 de novembre a partir de les 9:30h es
van portar a terme les proves psicotècniques de suport a l’entrevista a les dues persones aspirants, i el
passat 16 de novembre es van portar a terme les entrevistes personals en aquest ordre:
1
2

Codi identificatiu
8115C
3777Z

Hora
09:00h
09:45h

Essent els resultats obtinguts els següents, que s’eleven a l’òrgan de selecció i els ratifica:
Codi identificatiu
8115C
3777Z

1
2

3.

Avaluació psicològica de
personalitat i competències
Apte
No apte

Valoració fase de concurs de mèrits.

En relació a la valoració de la documentació aportada per la persona aspirant, mitjançant declaració
responsable de l’historial professional, contrastada amb l’original per un/a funcionari/ària de l’Ajuntament
de Mataró, i atenent al recollit a les bases generals i específiques de la convocatòria, l’òrgan de selecció
acorda atorgar la següent puntuació:

NÚM.
IDENT

8115C

Formació
Reglada
(màx. 3p)
0

Formació Complementària
Subtotal
Gen.
Esp.
F. Comp.
(màx. 4p)
4
1
4

Exp. Professional
Subtotal
Equiv.
Rel.
Exp. Prof.
(màx. 7p)
3
0
3

Altres
mèrits
(màx. 4p)
3,55

TOTAL
MÈRITS
10,55

Per tant, el resultat global de les fases d’oposició i de concurs, és el següent:
NÚM.
IDENT
8115C

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa

Prova
pràctica

Projecte de
gestió

18

8,9

Avaluació psicológica
de competències i
personalitat
Apte

IV7GYOSNHFZKX2OIDVIWGQSFFY

Valoració
de mèrits
10,55

Data i hora
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4.

Convocatòria a la realització de les proves mèdiques.

Atenent al recollit a les bases generals i específiques d’aquest procés, l’òrgan de selecció acorda realitzar
el reconeixement mèdic previst a les 8.1.5. Proves mèdiques a la única persona que ha superat el procés
selectiu, tenint en compte que només s’ha convocat una plaça d’inspector/a de la Policia Local, i que si la
persona convocada fos declarada no apte/a el procés selectiu s’haurà de declarar desert.
És per aquest motiu que es convoca a la persona amb codi d’identificació 8115C, el Sr. Marc Corominas
Sánchez, a la realització del reconeixement mèdic, el dia i hora següent:
Dia:
Lloc:
Hora:
Informació:

5.

Dimecres, 9 de desembre de 2020
Centre mèdic REHASTED, Camí de la Geganta 31-37, 08302 Mataró
9:15h
Essent necessari anar en dejú per l’analítica, amb mascareta quirúrgica millor i sense
acompanyants.

Proposta de nomenament.

A la vista dels resultats, i a condició que s’acrediti la superació de la prova mèdica convocada en el punt
anterior, l’òrgan de selecció acorda proposar al Sr. Marc Corominas Sánchez per al seu nomenament
com a funcionari/ària en pràctiques en la categoria d'Inspector/a de la Policia Local de l’Ajuntament de
Mataró, i delega en la secretaria d’aquest òrgan la publicació dels resultats de les proves mèdiques, així
com la tramitació posterior.
La persona nomenada haurà de superar el curs selectiu específic de la categoria d’Inspector/a,
organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que serà obligatori i eliminatori, a excepció de si
acredita haver-lo realitzat i aprovat amb anterioritat a què es produeixi el nomenament com a
funcionari/ària en pràctiques.
La persona aspirant que hagi superat el curs selectiu a l’ISPC per assolir la categoria d’Inspector/a, haurà
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 funcionari/ària en pràctiques.
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori i la qualificació final serà d’apte/a o no apte/a. Si la
persona aspirant obté la qualificació de no apte quedarà eliminada del procés selectiu, i el procés quedarà
desert en moment, en no haver-hi més persones que l’hagin superat.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió del 27 de novembre de 2020 a les 11:30 hores, i es
signa aquesta acta amb la conformitat de la totalitat dels/de les membres de l’òrgan de selecció.

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa

IV7GYOSNHFZKX2OIDVIWGQSFFY

Data i hora

Signat per

SUSANA RAMOS MARTÍN (Secretari/ària Òrgan de Selecció)

Signat per

FRANCESC TORREJÓN COMINO (President/a Òrgan de Selecció)

URL de verificació

30/11/2020 10:18:57

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7GYOSNHFZKX2OIDVIWGQSFFY

Pàgina

3/3

