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ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ 
 
 
 
A Sant Vicenç de Montalt, essent les 8:00 hores del dia 1 de juliol de 2011, 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 de forma interina per cobrir 
substitucions, 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: José Farelo González 
 
 
Es declara constituïda la comissió amb presència de quatre dels seus membres. 
 
S’han presentat al  procés selectiu les persones que tot segui es detalla: 
 

NOM I COGNOMS DNI 

Francisco Javier Torres Mancera 38859781Q 

Lourdes Galano Lluis 43531564Q 

Albert Puigventós Gargantiel 47803001P 

Alejandro Zapico Julià 38868518J 

Rubén Damaso Zamora 46709946M 

Arturo Campdepadrós Gallardo 38840193R 

 
El senyor Sergio Torres Castillo no s’ha presentat a les proves i, per tant, ha estat 
exclòs del procés selectiu. 
Es constata que tots els presentats van ser declarats admesos per Decret de l’Alcaldia 
de data 27 de juny de 2011 i que van superar les anteriors proves eliminatòries del 
procés selectiu. 
 



 

Per tant, en data d’avui es procedeix a la celebració dels següents exercicis: 

En acabar, es procedirà a la fase de valoració d’aptituds psíquiques i de 
reconeixement mèdic.   
 
Finalment, el tribunal farà públic un llistat ordenat dels aspirants amb les puntuacions 
atorgades a cada un d'ells i un cop valorats tots els mèrits aportats per cada un i 
cridarà els primers, en nombre igual al de places a cobrir, per tal que passin a la fase 
de valoració d’aptituds psíquiques i de reconeixement mèdic. 
 
En cas que l’aspirant no superi alguna de les dues proves obligatòries i eliminatòries, 
el tribunal cridarà el següent de la llista per tal que les realitzi.  
 
- 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 han estat realitzades per GRUP ORGANIGRAMA, S.L: 
 
El resultat és el següent: 
 

NOM I COGNOMS DNI psicotècnic 

Francisco Javier Torres Mancera 38859781Q apte 

Lourdes Galano Lluis 43531564Q apta 

Albert Puigventós Gargantiel 47803001P no apte 

Alejandro Zapico Julià 38868518J apte 

Rubén Damaso Zamora 46709946M apte 

Arturo Campdepadrós Gallardo 38840193R apte 

 
Tot seguit, s’ha procedit a valorar els mèrits: 
 

NOM I COGNOMS DNI mèrits 

TOTAL 

puntuació 

Francisco Javier Torres Mancera 38859781Q 0 26,8 

Lourdes Galano Lluis 43531564Q 0,1 23,5 

Alejandro Zapico Julià 38868518J 0,9 29,5 

Rubén Damaso Zamora 46709946M 0,5 28,9 

Arturo Campdepadrós Gallardo 38840193R 1,2 29,8 

 
 



 

- 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 es realitzen al CENTRE MÈDIC REHASTET 
DE MATARÓ I AL CENTRE D’ANÀLISIS CLÍNIQUES ECHEVARNE DE MATARÓ: 
 
Qualificació: Es qualificarà com a apte o no apte. 
 
Han anat al centre mèdic els tres aspirants amb major puntuació total en el procés 
selectiu i són els següents: 
 

NOM I COGNOMS DNI 

Revisió 

mèdica 

Analítica 

Arturo Campdepadrós Gallardo 38840193R Apte Apte 

Alejandro Zapico Julià 38868518J Apte Apte 

Rubén Damaso Zamora 46709946M Apte Apte  

 
 
Finalment, a la vista dels resultats, es proposa a l’Alcaldia el nomenament com a 
funcionari interí per substitucions com a agent de la Policia Local de Sant Vicenç de 
Montalt al senyor Arturo Campdepadrós Gallardo  per haver estat l’aspirant amb 
major puntuació en el seu conjunt. 
 
 
Els aspirants que han superat totes les proves teòriques, pràctiques i físiques però que 
no accedeixen a la plaça, restaran en una bossa d’interins, perquè en el cas que 
aquest Ajuntament precisés la incorporació en interinatge d’algun altre agent de la 
Policia Local en el termini de dos anys, ho faria per ordre de resultats a través 
d’aquesta bossa. 
 
 
Tots els resultats es penjaran oportunament en la pàgina web municipal 
www.svmontalt.cat i a la cartellera d’entrada del l’Ajuntament. 
 
En aquest mateix acte es comunica a tots els aspirants que demà dia 1 de juliol de 
2011 es procedirà a l’analítica, reconeixement mèdic i el test psicotècnic, emplaçant 
oportunament als aspirants. 
 
Essent les 14:00 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 


