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ACTA FINAL DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT, 
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR DE LA 
POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS AMB CONSTITUCIÓ 
DE BORSA DE TREBALL  

 

Una vegada finalitzada la fase d’oposició, amb la present l’òrgan de selecció, designat 

mitjançant la Resolució núm. 2020-1028, de 8 d’octubre, i constituït el dia 30 de 

novembre de 2020, procedeix a publicar la valoració dels mèrits de la documentació 

aportada per la persona aspirant, atenent al recollit a les bases de la convocatòria, que 

van ponderar mentre l’aspirant realitzava la prova pràctica el dia 9 de desembre de 

2020. 

Una vegada efectuada la valoració i l’entrevista amb objecte de comprovar el perfil 

professional i els aspectes curriculars de  l’aspirant, l’òrgan de selecció acorda atorgar 

la següent puntuació: 

 

 Formació Professional    

Exp. 

Professional 

(màx. 3,5p) 

Cursos ISPC 

(màx. 2p) 

 

Altres cursos 

(màx. 1,5p) 

 

Titulacions 

acadèmiques 

(màx. 1,5p) 

Coneixements 

de català 

(màx. 0,5p) 

Recompenses i 

distincions (màx. 

3p) 

Entrevista TOTAL 

3,5 1 1,5 1,5 0 3 4 14,5 

 

Per tant, el resultat global de les fases d’oposició i de concurs és el següent: 

 

Nom aspirant Valoració de 
projectes 

Prova 
pràctica 

Prova 
psicològica 

Prova 
mèdica 

Valoració de 
mèrits 

TOTAL 

CHAMORRO CHAMORRO, 
OSCAR MANUEL 

17,50 8 APTE APTE 10,5 36 

 

 

Proposta del Tribunal qualificador 

 

A la vista dels resultats, l’òrgan de selecció acorda proposar al Sr. Oscar Manuel 
Chamorro Chamorro per al seu nomenament com a funcionari en pràctiques en la 

categoria d’Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Badia del Vallès. 

La persona nomenada haurà de superar el curs selectiu específic de la categoria 

d’Inspector, organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que serà 

obligatori i eliminatori, a excepció de si acredita haver-lo realitzat i aprovat amb 
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anterioritat a què es produeixi el nomenament com a funcionari en pràctiques. 

Un cop superat el curs selectiu específic, haurà de realitzar un període de pràctiques al 

municipi de sis mesos, per tal de garantir la seva idoneïtat. Aquest període començarà 

a comptar des de l’acabament del curs selectiu, o des de l’inici de la prestació del 

servei actiu a l’Ajuntament de Badia del Vallès, cas d’haver certificat la superació del 

curs amb anterioritat. 

El període de pràctiques és obligatori i eliminatori i la qualificació final serà d’apte o no 

apte. Si la persona aspirant obté la qualificació d’apte serà proposat a l’alcaldia per a 

ser nomenat funcionari de carrera. Si la persona aspirant obté la qualificació de no 

apte quedarà eliminada del procés selectiu, i el procés quedarà desert en moment, en 

no haver-hi més persones que l’hagin superat.  

I sense més assumptes a tractar s’estén la present acta amb la conformitat de la 

totalitat dels/de les membres de l’òrgan de selecció. 

 

 

 

 

 

Secretària      Presidenta 

Sra. Montserrat Sarrión Arquillo   Sra. Carme Coll Gaudéns  

 

 

 

 

Vocal       Vocal 

Sr. Antoni Flores Lorente    Sr. Jordi Vilardell Molas 

 

 

 

 

Vocal       Vocal 

Sr. Ramón Galan Sánchez    Sr. Daniel Limones Silva 

Antoni 
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