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ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ 
 
 
 
A Sant Vicenç de Montalt, essent les 09:00 hores del dia 8 d’octubre de 2010, es 
reuneixen les persones que s’indiquen a continuació per constituir i avaluar el procés 
selectiu per cobrir una plaça d’agent de la Policia Local mitjançant concurs oposició: 
 
 

President: Joaquim Buch i Puig,  
   Caporal en Cap de la Policia Local de Sant Vicenç de Montalt 
   
 Vocals:     Josep Bellonch i Saurí,  
   Caporal de la Policia Local de Sant Vicenç de Montalt 
 
 Vocal:  Josep Samon Castellà,  
   Cap de la Policia Local de Cabrera de Mar 
  
   
 

 Secretari Francesc Ortiz Amat, secretari interventor 
    
 
També hi assisteix com a convidat: 
 
Representant dels Treballadors: 
Titular: Ivan Nieto Iglesias 
 
 
 
Es declara constituïda la comissió amb presència de tres dels seus membres. 
 
S’han presentat al  procés selectiu les persones que tot segui es detalla: 
 

NOM DNI 

GONZALEZ GONZALEZ, ROSA 38856063-R 

SORDO DE LA CRUZ, CARLOS 43447522-Q 

OLA BOSOKA,DIOSDADO 47916582-S 

PIZARRO CANO, FRANCESC 45544009-F 

GAMIZ RACERO, RAUL 44996124-M 

GALANO LLUIS, LOURDES 43531564-Q 

 
 
 
Es constata que tots els presentats van ser declarats admesos per Decret de l’Alcaldia 
de data 30 de setembre de 2010 i que han superat totes les proves prèvies de les 
bases específiques. 
 



 

Tercer dia fase oposició  

Cinquè. Aptitud física. 

Constarà de les subproves que s'especifiquen a l'annex 2 d'aquestes bases. Cada 
subprova serà obligatòria i eliminatòria, és a dir, que caldrà superar la primera prova 
per optar a fer la segona i així successivament. Per superar cada subprova s’haurà 
d’assolir els resultats mínims que figuren al mateix annex. En el cas que el resultat 
sigui igual o superior als mínims assenyalats, l’aspirant serà declarat apte i caldrà ser-
ho en cada una de les subproves. 

Per poder realitzar aquesta prova els aspirants hauran de lliurar al tribunal un certificat 
mèdic oficial el dia de la prova, de no més de trenta dies, en el qual es faci constar que 
reuneixen les condicions físiques necessàries per poder dur a terme proves d’esforç. 
La no presentació del certificat comportarà l'exclusió del procés selectiu. 

El senyor Secretari demana personalment a cada aspirant l’exhibició d’aquest certificat 
mèdic i tots els aspirants el presenten. 

Per a la valoració tècnica d’aquesta prova, es compta amb la presència del Tècnic 
d’Esports de l’Ajuntament, el senyor Sergi Ortega Gàlvez, qui ha preparat la disposició 
de l’ordre de les proves, d’acord amb criteris tècnics. 

 

Un cop celebrat l’exercici, el resultat és el següent: 

NOM 
salt 
vertical llançament velocitat abdominals  

course 
navette RESULTAT 

GAMIZ RACERO, RAUL 0,47 8,10 7,37 40 6 APTE 

GALANO LLUIS, LOURDES 0,37 5,51 8,77 30 4,5 APTA 

GONZALEZ GONZALEZ, ROSA 0,34 5,82 9,39 28   NO APTA 

SORDO DE LA CRUZ, CARLOS 0,45 8,21 8,36 37   NO APTE 

OLA BOSOKA,DIOSDADO 0,57 8,83 7,40 38   NO APTE 

PIZARRO CANO, FRANCESC 0,40 8,91 8,06 36   NO APTE 

 
Per tant, s’ha procedit a valorar els mèrits d’aquells aspirants declarats aptes a TOTES 
les proves del procés selectiu. 
 
Un cop valorats els mèrits, el resultat final és el següent:  
 
NOM DNI CULTURA TEMARI CAS PRÀCT MÈRITS TOTAL 

GAMIZ RACERO, RAUL 44996124-M 7,8 6 11 1 25,8 

GALANO LLUIS, LOURDES 43531564-Q 6,2 6,4 10 0 22,6 
 
 
 



 

Finalment, d’acord amb les Bases específiques que han regit la present convocatòria, 
serà el senyor Raul Gamiz Racero qui anirà a la fase de valoració d’aptituds 
psíquiques i de reconeixement mèdic. Se’l convocarà individualment perquè assisteixi 
al Centre Mèdic Maresma d’Arenys de Mar. 

En el cas que el senyor Gamiz superés aquesta fase, seria proposat per part del 
tribunal per ser nomenat com agent de la Policia Local en pràctiques. 

En cas que el senyor Gamiz no superés aquesta fase de la selecció, quedaria eliminat 
del procés i seria la senyora Lourdes Galano qui, d’acord amb les esmentades bases, 
aniria al Centre Mèdic Maresma d’Arenys de Mar per intentar superar les proves. 
També seria convocada individualment per assistir-hi. En cas que fos la segona 
aspirant qui superés les proves, seria ella la proposada pel Tribunal per ocupar la 
plaça d’agent de la Policia Local en pràctiques.  

Cas que cap dels dos aspirants superés aquestes proves al Centre Mèdic, la 
convocatòria quedaria deserta. 

 
 
 
Tots els resultats es penjaran oportunament en la pàgina web municipal 
www.svmontalt.cat i a la cartellera d’entrada del l’Ajuntament. 
 
 
Essent les 11:30 hores, es dóna per finalitzat aquest acte del qual s’estén la present 
Acta que signen amb mi tots els assistents. DONO FE. 
 
 
 
EL PRESIDENT    ELS VOCALS 
 
 
 
 
 
 
EL SECRETARI 


