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ACTA DE SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A PROVEIR 
DE FORMA TEMPORAL, AMB UN ENCÀRREC DE FUNCIONS INTERN, EL LLOC DE 
TREBALL CAP DE POLICIA LOCAL  
 

 

EXPEDIENT: 2021/1265 

ASSUMPTE: Acta sessió -Entrevista, valoració de mèrits i resultat final 

 
Data:  21 de desembre de 2021 

Hora inici:  09.00h 

Hora final:  12.00 h 

Lloc:  Ca l’Arturo - Sant Pol de Mar 
 
 
ORDRE DEL DIA: 

1.- Constitució de la Comissió de valoració  

2.- Entrevista personal 

3.- Valoració de mèrits 

4.- Resultat final 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
PRIMER.- Constitució de la Comissió de valoració  
 
El president obre la sessió, a les 09.00 hores i es constitueix el Tribunal qualificador, designat per les 

bases, que ha de valorar les proves per a proveir de forma temporal, amb un encàrrec de funcions intern, 

el lloc de treball vacant de Cap de la policia local, amb l’assistència dels membres següents: 

 

President:  
Titular: Lluís López Garcia, funcionari de carrera, Inspector en Cap de la Policia local de Vilassar de Mar 

 

Vocals: 
Titular 1: Miguel Angel Marin Rubiano, funcionari de carrera, Sotsinspector de la Policia local de Palafolls 

 

Titular 2: Joaquim Martin i Sanjuan, funcionari de carrera, Inspector en Cap de la Policia local de Sant 

Cugat del Vallès 

 

Titular 3: Josep Lluís Valentin Martínez, funcionari de carrera, Secretari de l’Ajuntament de Sant Andreu 

de Llavaneres 

 

Secretària:  
Titular: Lídia Sagristà Vilà, funcionària de carrera, Secretària accidental de l’Ajuntament de Sant Pol de 

Mar que actuarà amb veu i vot 

  
Tots els membres de la comissió, inclosa la persona que ocupi la Secretaria, tindran veu i vot. La 

Presidència de la Comissió dirimirà, amb un vot de qualitat, els empats que es puguin produir.  

 

La composició de l’òrgan de selecció forma quòrum adequat i suficient amb la presència del president, els 

vocals i la secretària. 
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SEGON.-  REALITZACIÓ I AVALUACIÓ DE L’ENTREVISTA  
 

D’acord amb les bases, per a la realització d’aquesta entrevista, l’òrgan selectiu podrà comptar amb 

assessors especialistes, els quals podran proposar tant el contingut com la valoració d’aquest apartat. 

 

La Comissió de valoració acorda la incorporació a les seves tasques, en concret, per a la realització de 

l’entrevista, d’un assessor especialista, el Sr. Joaquim Palau de l’empresa AXIOS, Suport psicològic a 

l’administració, SCP que ha col·laborat en l’exercici de la seva especialitat tècnica com a psicòleg. 

 
En primer lloc, es procedeix a la identificació de les persones aspirants que han comparegut per a la 

realització de l’entrevista: 

 

 
COGNOMS I NOM DNI 21/12/2021 

1 CANALETA ARABIA, ELOI ***5639** Presentat 

2 CHIMISANAS GARCIA, JOAN ***2084** Presentat 

 

Una vegada identificades les persones candidates presentades, essent les 10.00h, es procedeix a la 

realització de l’entrevista a l’aspirant Eloi Canaleta i a les 10.30h a l’aspirant Joan Chimisanas. 

 

L’entrevista efectuada és de caràcter obligatori, no eliminatori, amb l’objecte de comprovar el perfil 

professional i els aspectes curriculars dels aspirants en relació a les funcions a cobrir. 

 

S’ha comprovat l’adequació i idoneïtat de les persones candidates per a realitzar les tasques i funcions 

pròpies del lloc de treball fent una valoració del perfil de l’aspirant en base a les competències descrites 

en la fitxa del lloc de treball, així com la capacitat per desenvolupar un projecte de policia de proximitat i 

comunitari. 

 

La Comissió de valoració ha comptat amb l'assessorament del Sr. Quim Palau, psicòleg, i acorda aprovar, 

validar i donar la seva conformitat a l’informe i fa seves les puntuacions proposades pel psicòleg. 

 

La puntuació total de l’entrevista, segons les bases, serà de fins a 10 punts, sense que la Comissió de 

valoració pugui aplicar un barem intermedi a l’exposat a les bases,  essent el barem de puntuació següent: 

 

• Molt adequat: 10 punts 

• Adequat: 5 punts 

• Insuficientment adequat: 0 punts 

 

Les persones aspirants han obtingut la puntuació següent: 

 

 
COGNOMS I NOM DNI Puntuació Entrevista   

1 CANALETA ARABIA, ELOI ***5639** Adequat: 5 punts 

2 CHIMISANAS GARCIA, JOAN ***2084** Molt adequat: 10 punts 

 

 
TERCER.- VALORACIÓ DE MÈRITS 
 

Una vegada finalitzada la valoració de l’entrevista, la comissió realitza la valoració de mèrits de les 

persones aspirants conforme el que preveu la base 6.2 de la convocatòria. 

 

En aquesta fase es valoraran els mèrits acreditats que es qualifiquen fins a un màxim de 14 punts. 
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Una vegada revisada la documentació aportada per les persones aspirants i la que consta en els seus 

expedients de personal, la puntuació obtinguda  a l’avaluació de mèrits és la següent: 

 

 

 

 
 
QUART.- RESULTAT DEFINITIU PROCÉS SELECTIU 
 
Tenint en compte la suma dels resultats de les diferents fases del procés selectiu, la Comissió de valoració 

acorda el resultat definitiu següent: 

 

 

 

 

ASPIRANT EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

  COGNOMS I NOM DNI 

A1- AGENT 
POLICIA                      

(0,30 punts 
per any fins a 

2 punts) 

A2 - CAP O 
COMANDAMENT 

(0,50 per any 
fins a 1 punt) 

A3 - CAPORAL 
(0,50 per any 
fins a 1 punt) 

DOCÈNCIA I 
COMUNICACIÓ 
(0,25 per any 
fins a 1 punt) 

TOTAL 
EXPERIÈNCIA 

(Màxim 5 
punts) 

1 CANALETA ARABIA, ELOI ***5639** 2 - 1 - 3 

2 CHIMISANAS GARCIA, JOAN ***2084** 2 1 1 - 4 

ASPIRANT FORMACIÓ PROFESSIONAL  

  COGNOMS I NOM DNI 

B1 - CURSOS 
ORGANITZATS  
PER ISPC, AMB 

APROFITAMENT 
(Fins a un màxim 

de 4 punts) 

B2 - PER ALTRES 
CURSOS O 

SEMINARIS, AMB 
APROFITAMENT 
(Fins a un màxim 

de 1,5 punts)  

B3 - CURSOS ORGANITZATS  
PER ISPC, CERT. 

ASSISTÈNCIA - SENSE 
APROFITAMENT (Fins a un 

màxim d' 1 punt) 

TOTAL 
FORMACIÓ 
(Màxim 6,5 

punts) 

1 CANALETA ARABIA, ELOI ***5639** 1,50 1,50 0,75 3,75 

2 CHIMISANAS GARCIA, JOAN ***2084** 0,50 0,75 0,45 1,70 

ASPIRANT ALTRES TITULACIONS ACADÈMIQUES I DISTINCIONS 

  COGNOMS I NOM DNI 

 
C - TITULACIÓ SUPERIOR A 
L'EXIGIDA (Màx. 1,5 punt) 

  

D - RECOMPENSES I 
DISTINCIONS  (Màx. 1 punt) 

TOTAL ALTRES 
MÈRITS 

(Màxim 2,5 
punts) 

1 CANALETA ARABIA, ELOI ***5639** 1,5 1 2,5 

2 CHIMISANAS GARCIA, JOAN ***2084** - 1 1 

ASPIRANT VALORACIÓ DEL CONCURS ESPECÍFIC 

  COGNOMS I NOM DNI ENTREVISTA MÈRITS 

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

CONCURS 

1 CHIMISANAS GARCIA, JOAN ***2084** Molt adequat: 10 punts 6,70 16,70 

2 CANALETA ARABIA, ELOI ***5639** Adequat: 5 punts 9,25 14,25 
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La Comissió de valoració proposa a l’alcaldia a l’aspirant que ha obtingut millor puntuació per al seu 

nomenament, amb caràcter temporal, Cap de la Policia local de Sant Pol de Mar, de forma accidental, 

durant l’absència del Cap de la Policia de l’escala executiva o fins a la provisió definitiva reglamentària del 

lloc de treball o bé fins a la nova resolució d’alcaldia revocant l’encàrrec de funcions. 

 

Tanmateix, si durant els pròxims dos anys es produeix la dimissió o el cessament -per qualsevol causa- de 

la persona que l’ocupa temporalment, les funcions del lloc de treball s’encarregaran a l’aspirant que hagi 

superat totes les fases de la selecció seguint l’ordre obtingut en la puntuació final del procés selectiu. 

 

A continuació, es procedeix a comunicar el resultat a les persones aspirants i ordenar la publicació dels 

resultats finals a través de mitjans interns. 

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió el dia 21 de desembre de 2021 a les 12.00h, de la qual, 

com a secretària, estenc aquesta acta, amb la conformitat del tribunal qualificador. 

 
 
President:                                                                                         Secretària:                                                                             
 

Lluís López Garcia                                                                       Lídia Sagristà Vilà 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vocals: 
 

Miguel Angel Marin Rubiano    Joaquim Martin i Sanjuan 

 

  

 

 

 

 

 

 

Josep Lluís Valentin Martínez 
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