
                                                
 

RESULTATS FINALS DEL 

MOBILITAT HORITZONTA

 
Inscripcions: 
 
Dins el termini de presentació d
Gregorio Martínez Cantero
E2021028119. 
 
Correcció projecte, defensa oral i prova psicotècnica

En data 17 de març de 2021, a les 10h, es reuneix en sessió de treball el tribunal 
qualificador per valoració del project
la defensa oral del projecte.
 
A les 12 hores del mateix dia, la psicòloga especialitzada realitza a l’aspirant la prova 
aptitudinal (OTIS) i la de competències psicoprofessionals (COMPETEA).
de la prova psicotècnia és
9001. 

El candidat supera les proves amb els resultats que s’indiquen a continuació:
 

 

 

ÍTEMS A VALORAR

Marc general de la Policia Local  (màx. 1,5 punts)

DAFO de la Policia local de Salt (màx. 3 punts)

Proposta d'implantació de projectes de millora 
aplicables. (màx. 4 punts)

Conclusions finals (màx. 1,5 punts)

PRESENTACIO 
ESCRITA DEL 
PROJECTE  
(màxim 10 

punts)

                                                                                           CONV. 11-2021 PLAÇA INSPECTOR/A

 

DEL PROCEDIMENT DE PROVISIÓ, PER CONCURS DE 

MOBILITAT HORITZONTAL, D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE LA POLIC

Dins el termini de presentació de sol·licituds únicament ha presentat candidatura 
Cantero, mitjançant instancia al Registre General de Salt

Correcció projecte, defensa oral i prova psicotècnica:  

En data 17 de març de 2021, a les 10h, es reuneix en sessió de treball el tribunal 
qualificador per valoració del projecte presentat. A les 11 hores el candidat procedeix a 
la defensa oral del projecte. 

les 12 hores del mateix dia, la psicòloga especialitzada realitza a l’aspirant la prova 
aptitudinal (OTIS) i la de competències psicoprofessionals (COMPETEA).

és apte segons informe emès per la Psicòloga Col·legiada 

El candidat supera les proves amb els resultats que s’indiquen a continuació:

 

ÍTEMS A VALORAR
T.1 T.2 T.3 T.4 PUNTUACIÓ

Marc general de la Policia Local  (màx. 1,5 punts)
0,50 0,75 1,25 0,75 0,81

DAFO de la Policia local de Salt (màx. 3 punts)
1,50 2,00 2,00 2,00 1,88

Proposta d'implantació de projectes de millora 
aplicables. (màx. 4 punts)

1,50 1,50 2,75 1,50 1,81

Conclusions finals (màx. 1,5 punts)
0,50 0,50 0,50 0,75 0,56

5,06Resultat Final: 

PLAÇA INSPECTOR/A 

, PER CONCURS DE 

PECTOR/A DE LA POLICIA  

candidatura el Sr. 
mitjançant instancia al Registre General de Salt número 

En data 17 de març de 2021, a les 10h, es reuneix en sessió de treball el tribunal 
A les 11 hores el candidat procedeix a 

les 12 hores del mateix dia, la psicòloga especialitzada realitza a l’aspirant la prova 
aptitudinal (OTIS) i la de competències psicoprofessionals (COMPETEA). El resultat 

apte segons informe emès per la Psicòloga Col·legiada 

El candidat supera les proves amb els resultats que s’indiquen a continuació: 

 

OBSERVACIONS



                                                                                           CONV. 11-2021 PLAÇA INSPECTOR/A 

 
 

Mèrits:  

Els mèrits valorats segons base reguladora 6.1, són els que es detallen a continuació: 

 

 

Prova mèdica:  

És apte segons consta a l’informe emès per la Doctora Col·legiada 170005302. 

 

Resultat final:  

COGNOMS I NOM  D.N.I 

TOTAL 
OPOSICIO 

TOTAL 
CONCURS 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

(MÀXIM  10  
PUNTS) 

(MÀXIM 12 
PUNTS) 

(MÀXIM 22  
PUNTS) 

Martinez Cantero, 
Gregorio ***0970** 8,56 8,2 16,76 
 

La Secretària del Tribunal, 

Sotsinspector 
policia local o 
categoria 
equiparadat: 

0,10 punts/mes 

Màxim 2  
punts

Postgrau 
universitari 
relacionat amb 
la segureta 
pública :     
0 ,50  punts

0 a 25 h: 0,10 
punts

0 a 25 h:0 ,0 5  

punts.

0 ,10  punt s per 

cada 20 hores 
de formació 

Inspector 
policia local o 
categoria 
equiparada::  
0,20 punts/mes    

Màxim 3  
punts

Màster 
universitari 
relacionat amb 
la segureta 
pública:      
0 ,50  punts.         

26 a 50 h: 0,20 
punts

26 a 50 h: 0,10 
punts

Segona 
titulació 
universitària: 
0 ,50  punts

51 a 100 h: 

0,40 punts
51 a 100 h: 

0,20 punts

més de 100h: 

0,50 punts
més de 100h: 

0,25 punts

(MÀXIM 5 
PUNTS)

(MÀXIM 1 
TITULACIÓ)

(MÀXIM 1,5 
PUNTS) 

(MÀXIM 1 
PUNT)

(MÀXIM 1 
PUNT)

(MÀX.  12 
punts)

3,00 1,00 1,700 0,000 1,50 0,00 1,00 8,20

(MÀXIM 3 PUNTS)

FASE DE CONCURS

TOTAL 
CONCURS

Experiència 
professional

Titulacions 
acadèmiques

Cursos 
organitzats o 
homologats 

per EPC amb 
aprofitament. 
Realitzats els 

últims 10 anys. 
No curs 
formació 
bàsica           

(màxim 2 
punts)

 Cursos 
organitzts o 
homologats 

per EPC amb 
certificat 

d'assistència 
(sense 

aprofitament). 
Realitzats els 

últims 10 anys.   
(màxim 1 punt)

Per l'activ itat 
docent 

desenv olupad
a per 

l'aspirant, de 
cursos 

homologats 
per l'EPC.   

(màxim 1,5 
punt)

Llengua 
catalana

Recompenses 
i distincions

Certificat 
superior al 

niv ell C1 de la 
Direcció 

General de 
Politica 

Lingüística 
0 ,50  punts

Certificat 
equiv alent 

0 ,50  punts

pròpies dels 
cossos de 

policia local 
quan siguin 

rellev ants en 
relació amb 

les funcions de 
la categoria 
d'Inspector.  
0 ,2 5punts
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