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PROCÉS SELECTIU:  

ACTA DEL TRIBUNAL DE LES PROVES SELECTIVES PER A L'ACCÉS, EN RÈGIM DE 

FUNCIONARI DE CARRERA I PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE DE 5 

PLACES VACANTS D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL I PER A LA CREACIÓ D'UNA 

BORSA DE TREBALL D’AQUEST AJUNTAMENT. 

Dies: 6 de novembre de 2019  

Lloc: Al despatx del departament de Recursos Humans es convoca i es reuneix els 

següents membres del Tribunal de selecció per resoldre els següents escrits entrats al 

registre d’entrada : 

Presidenta 

 Vocal: Sra. Gemma Parra Masip 

Personal tècnic especialitzat de l’Ajuntament 

 Vocal: Sr. Daniel Guillem Puig 

Funcionàries de la corporació, que exerciran la secretaria del procés selectiu 

 Vocal: Sra. Yolanda Jiménez Ruiz 

 

Existint quòrum, la presidenta dóna per constituït el tribunal quan són les 12:00 hores.  

 

La reunió s’inicia amb:  

Errors materials detectats: 

1. A l’Acta final del procés, de data 11 de novembre de 2019, indica que l’últim dia on es 

reuneix el tribunal per valorar els mèrits posa 11 d’octubre de 2019 i en realitat ha de 

dir 11 de novembre de 2019. 

2. En el llistat de resultats de les proves d’avaluació psicològica_entrevista posa que 

l’aspirant núm. 67 consta que és APTE i ha de constar que és NO APTE. 

 

 



En relació amb la petició de revisió de mèrits 

1. Registra d’entrada 2019/13187: Petició de revisió de mèrits. 

El tribunal en relació amb la revisió dels mèrits de l’aspirant número 67 comprova que va ser 

un NO APTE en la prova psicològica_entrevista, per tant no procedeix la revisió de mèrits 

sol.licitada. 

2. Registra d’entrada 2019/13180: Petició de revisió de mèrits. 

El tribunal procedeix a realitzar la revisió dels mèrits de l’aspirant número 27 i  reconeix que 

pel Català només se li ha atorgat 0,25 punts corresponents al nivell C1 quan l’aspirant ha 

presentat un certificat de nivell de Català C2 que equival a 0,50 punts. Per tant els mèrits de 

l’aspirant passa de tenir 2,95 punts a tenir 3,20 punts de mèrits i un total de les proves 

realitzades de 16,37 punts, passant a la 5ena posició i per tant desplaçant la persona que 

estava en posició número 5 a la posició número 6 a la que també se li notificarà, com a 

persona interessada per trobar-se afectada, la resolució de la revisió de mèrits per part 

d’aquest tribunal. No obstant, el Tribunal decideix que igualment se li comuniqui prèviament 

de manera telefònica. 

Per tant la llista ordenada de les persones aspirants amb les puntuacions finals atorgades a 

cada una d’elles, exceptuant a l’aspirant número 86 a qui li resta realitzar la prova i 

entrevista psicotècnica, és la següent:    

1 AGENT DE LA POLICIA LOCAL   

CONCURS OPOSICIÓ 

ID DNI NÚM. INSTANCIA/ES 

CONEIXEMENTS 

FISIQUES 

AVALUACIO  

PSICOLÒGICA 

VALORACIÓ 

MÈRITS 
TOTAL CULTURA 

GENERAL 
TEÒRICA 

79 ---4037-- 2019/9129 6,5 7,68 
APTE APTE 

5 19,18 

37 ---2542-- 2019/8939 6,75 8,35 
APTE APTE 

3,5 18,6 

49 ---2386-- 2019/9020 6 5,78 
APTE APTE 

5,8 17,58 

76 ---8650-- 2019/9114 6,5 5,85 
APTE APTE 

4,35 16,7 

27 ---8040-- 2019/8786  6 7,17 
APTE APTE 

3,20 16,37 

70 ---1987-- 2019/9097 8 5,2 
APTE APTE 

3 16,2 

55 ---0672-- 2019/9041 5,75 5,76 
APTE APTE 

2,55 14,06 

71 ---6767-- 2019/9098 6,25 5,95 
APTE APTE 

1,65 13,85 

86 ---0973-- 2019/9142 6,25 5,94 
APTE PENDENT 

1,55 13,74 



 

S’acorda fer pública l’esmentada llista (la inclusió de l’aspirant número 86 està condicionada 

a la superació de les proves psicotècniques; en el cas que no les superi restarà 

automàticament exclòs de la llista final) ordenada a través de la pàgina web 

www.cubelles.cat i al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament.  

 

I, sense més assumptes a tractar, la presidenta del Tribunal de Selecció aixeca la sessió 

quan són les 12:50 hores, del dia 6 de novembre de 2019, estenent-se la present acta 

signada per tots els membres presents del Tribunal, de la qual cosa jo com a secretària, en 

dono fe.  

La Presidenta,     Vocal 

 

 

 

Gemma Parra Masip     Daniel Guillem Puig   

 

Secretària 

 

 

 

Yolanda Jiménez Ruiz 

 

http://www.cubelles.cat/
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