PROCÉS SELECTIU
Una plaça d’Agent de la Policia Local per mobilitat horitzontal

Dades de l’acte
Lloc
data
Hora d’inici
Hora acabament

Casa de Cultura Agustí Sardà
28 de juny de 2021
09:30
14:45

Procés selectiu
Núm
Plaça
Grup
Sistema
Convocatòria

4460/2021
Agent de la Policia Local per mobilitat horitzontal
C2
Concurs oposició
Decret d’Alcaldia núm. 2021-0979, de 29 d’abril de 2021

Tribunal
President
Vocal representant de l’Administració local
Vocal Institut Seguretat Pública

Antonio Pacheco García
David Marqués Leza
Anna M. Martínez Domínguez

A Mont-roig del Camp en lloc i dia esmentat a l’encapçalament, s’ha reunit el tribunal
nomenat per realitzar les proves de selecció per cobrir les places relacionades.
FASE OPOSICIÓ:

D’acord amb les bases específiques aprovades pel Decret d’Alcaldia número 2020-1278
de 9 de juny de 2020 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona CVE
2020-05440 de 5 d’agost de 2020 i en el Diari Oficial de la Generalitat número 8194 de 5
d’agost de 2020, s’inicia el procés de selecció amb la fase d’oposició:
5è Exercici. Psicotècnic:
Les persones aspirants que hagin superat les proves anteriors, seran ordenades de
major a menor puntuació en funció del sumatori de les qualificacions obtingudes a les
proves puntuables. El número de tall per poder passar a la següent fase de l’oposició es
fixa en la nota número 15. En cas d’empat de puntuació a la posició 15, podran realitzar
l’exercici psicotècnic totes aquelles persones empatades amb aquesta puntuació.
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i
fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de
població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat
adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.
També es realitzarà una entrevista personal per tal d’aprofundir i d’integrar tots els
elements i competències anteriorment explorats. A les entrevistes hi ha d’estar present,

Codi Validació: WATP6L7ALQ7YJWHM5T26YXH3E | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Antonio Pacheco García (1 de 1)
Sotsinspector
Data Signatura: 30/06/2021
HASH: e07cd48d849a54e9e49b5f812775c179

ACTA DEL TRIBUNAL

com a mínim, un membre del tribunal.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de
persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.
El personal tècnic que examini els tests psicotècnics elaborarà un dictamen del perfil del
professional de cada aspirant i la proposta de qualificació.
La seva avaluació es farà de conformitat amb la Resolució INT/2403/2015, de 2
d’octubre, per la qual es dóna publicitat al protocol pel qual s’estableixen els criteris
orientatius d’avaluació psicològica per a l’accés, la promoció i la mobilitat de les policies
locals de Catalunya.
ASPIRANTS PRESENTATS:

1
2

DNI
ASPIRANT
5302***** MIGUEL ANGEL BARROSO ****
3972***** DAVID MARÍN ****

Els resultats dels aspirants presentats a la prova pràctica, es detallen a continuació:
RESULTATS

1
2

DNI
ASPIRANT
5302***** MIGUEL ANGEL BARROSO ****
3972***** DAVID MARÍN ****

RESULTATS
APTE
APTE

1
2

DNI
ASPIRANT
5302***** MIGUEL ANGEL BARROSO ****
3972***** DAVID MARÍN ****

DATA I HORA
29/06/2021 9:00 h
29/06/2021 9:30 h

Llegida la present Acta i trobada conforme, la signo jo com a President del Tribunal, en
data i lloc consignada a l’encapçalament.
El President
Antonio Pacheco García
Document signat electrònicament al marge.

Codi Validació: WATP6L7ALQ7YJWHM5T26YXH3E | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

El Tribunal emplaça als aspirants seguidament relacionats a realitzar el quart exercici,
corresponent a la realització del reconeixement mèdic, el dia 29 de juny de 2021 a les
hores designades per a cada aspirant a SP Activa, C/Mercè Rodoreda, 1 de Tarragona.

