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Exp. Núm: X2019000448-1458-000003-2019 

 

ACTA DESENVOLUPAMENT SESSIÓ  

Lloc:  Pistes d’atletisme de Sant Celoni 

Data:  16 d’octubre de 2019 

Hora:  9h 30’ 

 

Hi assisteixen: 

 

Sra. Mª Inmaculada Agüera Recio, Cap de la Guàrdia Municipal d’aquesta 

Corporació, que actua com a Presidenta 

Sra. Carme Miranda Cabanillas, Administrativa de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, 

que actua com a Secretària. 

Sr. Josep Mª Torres. Tècnic d’esports del Consell Comarcal de la Selva, que actua 

en condició d’especialista. 

Constituït el Tribunal, es procedeix a la realització de les proves físiques recollides a 

l’apartat c) de les bases que regulen aquest procés de selecció. 

En primer lloc es procedeix, a passar llista dels assistents: 

(P): Presentat. 

(NP): No presentat. 

Id. DNI Assistència 

1 47707164N P 

2 45832786L P 

3 41642913X P 

4 77318136W P 

5 47703741Q P 

PROVES FÍSIQUES: 

Aquest exercici es valorarà d’apte o no apte, i constarà de les següents proves:  

1ª Prova de velocitat:  Consistirà a córrer al màxim de possibilitats 50 metres.  

2ª Prova de potència de cames: Consistirà en la realització d’un salt de longitud, 

sense carrera, amb els peus lleugerament separats i paral·lels. En caure, s’hauran 

de mantenir els peus en el lloc on es realitzi el primer contacte. Es podran fer tres 

intents, i puntuarà aquell en què s’hagi obtingut la distància més llarga.  



3ª Prova de llançament de pilota medicinal: Dempeus i amb les cames separades, 

s’agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues mans i, de darrera el clatell, es 

llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el talons ni les puntes dels peus 

(2 intents) i puntuarà aquell en què s’hagi obtingut la distància més llarga.  

4ª Prova d’abdominals: Els opositors es col·locaran estirats a terra amb les cames 

flexionades, amb els peus junts i amb les mans al clatell. D’aquesta posició inicial 

impulsaran el tronc cap endavant sense tocar el genoll amb el colze i sense moure 

els peus de terra. Realitzaran totes les abdominals que els siguin possibles en 30 

segons.  

5ª Prova de resistència: Recórrer una longitud de 1000 m. amb el mínim temps 

possible. Es podrà alternar carrera i marxa. 

 

DNI 
1ª 

PROVA 

2ª 

PROVA 

3ª 

PROVA 

4ª 

PROVA 

5ª 

PROVA 
PUNTS APTE 

NO 

APTE 

47707164N 4 10 10 10 10 8,8 X  

77318136W 10 9 10 10 8 9,4 X  

47703741Q 7 10 10 10 10 9,4 X  

45832786L 4 9 10 10 8 8,2 X  

41642913X 6 10 9 10 5 8 X  

 

Les Bases estableixen que seran qualificats com a no aptes:  

a) Els opositors que obtinguin com a mitjana aritmètica de la suma de les 

puntuacions de les cinc proves físiques un valor inferior a 5 punts.  

b) Els opositors que en alguna de les proves obtinguin un valor inferior 1 punt. De 

donar-se aquest supòsit, l’opositor que obtingui en una prova un valor inferior a 1 

punts serà immediatament eliminat. 

RESULTAT 

El Resultat de les proves és el següent, i per tant, es qualifica a tots els aspirants 

com a APTES. 

Posició DNI Puntuació 

1 77318136W 9,4 

2 47703741Q 9,4 

3 47707164N 8,8 

4 45832786L 8,2 

5 41642913X 8 
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El Tribunal dóna per finalitzada la realització del concurs - oposició, comunicant als 

presents i a la Corporació que han passat a la següent fase.  

 

Sra. Maria Immaculada Agüera Recio  Sra. Carme Miranda Cabanillas 

Presidenta      Secretària 

 

 

 

 

Sr. Josep M. Torres 

Especialista extern 

 

 

 

 

 

 

A Riells i Viabrea, 16 d’octubre de 2019 

 


