
 

 
 
ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA DE 
CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL DE CABRILS 
 
 
 
A les 13.00 hores del dia 25 de novembre de 2016, a la seu de l’Ajuntament de Cabrils, es 
reuneixen els membres del tribunal que ha de jutjat el procés de selecció d’una plaça de 
caporal de la policia local de Cabrils, pel procediment de concurs oposició de promoció interna: 
 
President: Daniel Sanabria i Fernández 
Vocal: Montserrat Fibla i Serra 
Vocal de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya: Lluís López i 
Garcia 
Secretària: Gemma Álvarez i Martínez 
 
Excusen la seva presència els vocals titular i suplent representants de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya 
 
És present en el procediment de selecció, tot i no formar part del tribunal, el representant del 
personal funcionari de la Corporació, Joan Susín i Sánchez. 
 
Comprovat que existeix quòrum suficient per a la constitució del tribunal, aquest queda 
constituït per a actuar a l’hora assenyalada i realitza les següents actuacions: 
 
Primer.- Validació dels resultats de la prova psicotècnica realitzada a l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya. 
 
Mitjançant l’anunci publicat al tauler d’anuncis i a la web municipal, es va convocar els següents 
aspirants per a la realització de les proves psicotècniques a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya: 

 aaaaaaaaaaa 
 aaaaaaaaaaa 

 
El Tribunal qualificador acorda validar l’informe, de data 14 de novembre de 2016, amb els 
resultats obtinguts pels aspirants en la prova psicotècnica realitzada a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, el quals són els següents: 
 
 

DNI VALORACIÓ 

aaaaaaaaaaa APTE/A 

aaaaaaaaaaa APTE/A 

 
 
Segon.- Realització de l’entrevista personal. 
 
D’acord amb les bases i amb la convocatòria realitzada mitjançant anunci publicat al tauler 
d’anuncis i a la pàgina web municipal, es va convocar els aspirants a la realització de 
l’entrevista personal, dins el concurs de mèrits. 
 
Aquesta consisteix en una entrevista de caràcter obligatori, però no eliminatori amb l’òrgan de 
selecció, que podrà formular les preguntes de caire professional que consideri per constatar la 
motivació pel lloc de treball, l’experiència i els coneixements professionals.  
 



 

El Tribunal qualificador acorda els continguts bàsics entorn als quals es preguntarà als 
aspirants i que són els següents: 
 
1.- En la seva carrera professional ha estat vostè responsable d’algun àrea de treball o funció 
específica dins la policia? En cas afirmatiu, descrigui la tasca i el nivell d’autonomia en la presa 
de decisions sobre aquesta tasca. 
 
2.- Perquè aspira vostè a ser caporal? 
 
3.- Quines habilitats creu que disposa per exercir la tasca de caporal? 
 
4.- A vostè li motiva la seva tasca actual com a agent de la policia local de Cabrils o li ha 
motivat fins el moment? Quines estratègies de motivació aplicaria vostè en cas de ser caporal 
per motivar al seu equip de treball? 
 
Tot seguit es realitzen les entrevistes als aspirants, que havien estat convocats a les 13.15 

hores l’aspirant aaaaaaaaaaa i a les 13.30 hores l’aspirant aaaaaaaaaaa. 

 
Valorades les contestacions i desenvolupament de l’entrevista, en relació al contingut curricular 
dels aspirants i especialment, a les competències i habilitats que demostren en relació a la 
formació que acrediten, es puntua l’entrevista d’acord amb la puntuació màxima de tres punts 
que estableixen les bases, de la següent manera: 
 

DNI VALORACIÓ 

aaaaaaaaaaa 2,00 

aaaaaaaaaaa 2,75 

 
 
Tercer.- Valoració dels mèrits. 
 
El Tribunal qualificador valora el conjunt dels mèrits acreditats, d’acord amb el contingut de les 
bases i als que se’ls afegeix la puntuació de l’entrevista personal, sent el resultat el següent: 
 
 

DNI 
A. 

Experiència 
B.  

Titulacions 

C.  
Jornades/ 

cursos 

D. 
Català 

E. 
Recompenses 

F. 
Entrevista 

TOTAL  
CONCURS 

Aaaaaaaaa 1,70 0,50 2,70 0,50 0,10 2,00 7,50 

aaaaaaaaa 1,80 0,50 3,00 0,50 0,10 2,75 8,65 

 
 
 
Quart.- Valoració final del procés 
 
Finalment, sumades les puntuacions de les fases d’oposició i concurs, el resultat final és el 
següent: 
 
 
 

Cognoms i nom Llengua catalana Prova pràctica Psicotècnic 
Fase 

concurs 
TOTAL 

PROCÉS 

González 
Fernández, 
Susana 

Exempt 9,25 aaaaaaaaa 7,50 16,75 

Salvador Gracia, 
José Luís 

Exempt 10,25 aaaaaaaaa 8,65 18,90 



 

 
 
D’acord amb el contingut de les bases, es convocarà l’aspirant Salvador Gracia, José Luís que 
és qui té una major qualificació global, per a la realització de la prova mèdica. 
 
En cas que el resultat d’aquesta fos no apte, es cridaria al següent aspirant per ordre, i en cas 
que fos apte es proposaria l’aspirant per al seu nomenament com a funcionari en pràctiques, a 
l’espera de la realització i superació del curs de caporal organitzat per l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya. 
 
A les 14.30 hores, es dóna per finalitzada la sessió del tribunal qualificador.  
 
 
 
 
 
El President,                                                           La Secretària, que ho certifica 


