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ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ 
 
 
 
A Sant Vicenç de Montalt, essent les 09:00 hores del dia 17 de novembre 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 
  
 Vocal:  Carles Santacreu Manuel 
   Representant de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
  
 

 Secretari Francesc Ortiz Amat, secretari interventor 
    
 
 
Es declara constituïda la comissió amb presència de quatre dels seus membres. 
 
El senyor Raul Gamiz Racero va ser l’aspirant que va obtenir la major puntuació en els 
exercicis celebrats fins a la data en el procés selectiu per cobrir una plaça d’agent de 
la Policia Local mitjançant concurs oposició. 

Per això va ser convocat individualment perquè assistís al Centre Mèdic Maresma 
d’Arenys de Mar per a la superació de les darreres proves: 

- Bateria de test psicotècnics. Serà obligatòria i eliminatòria. Consistirà en la realització 
de proves psicotècniques objectives, essencialment proves aptitudinals i qüestionaris 
de personalitat, per tal d'avaluar si el perfil (capacitat aptitudinal i professiograma 
caracteorològic) s'adequa al policial. Aquesta prova podrà completar-se, a criteri del 
tècnic que examini, amb una entrevista personal.  

 

Qualificació: Es qualificarà com a apte o no apte. La falsedat demostrada en les 
respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant. Atès que aquest Ajuntament no 
disposa dels mitjans per a la realització d’aquestes proves, per la qual cosa aquestes 
proves seran realitzades al Centre Mèdic Maresma d’Arenys de Mar. 



 

- Reconeixement mèdic. Serà obligatori i eliminatori. Consistirà en un reconeixement 
mèdic que inclourà les proves que figuren a l'annex 3 amb l'objectiu de comprovar que 
l'aspirant no presenta cap causa mèdica que l'invalidi per a l'exercici de la professió.  
Atès que aquest Ajuntament no disposa dels mitjans per a la realització d’aquestes 
proves, per la qual cosa aquestes proves seran realitzades al Centre Mèdic Maresma 
d’Arenys de Mar. 

Qualificació: Es qualificarà com a apte o no apte. 

 

El Centre Mèdic Maresma ha emès certificat en el qual declara l’aspirant , senyor Raul 
Gamiz Racero APTE en ambdues proves. 

Per tant, el Tribunal de Valoració proposa el senyor Raul Gamiz Racero perquè sigui 
nomenat com a agent de la Policia Local en pràctiques, d’acord amb les Bases 
específiques que han regit el present procés selectiu. 

 
 
 
Tots els resultats es penjaran oportunament en la pàgina web municipal 
www.svmontalt.cat. 
 
 
Essent les 9:30 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 


