Àrea de serveis generals i econòmics
Recursos Humans
TERCER EXERCICI: PROVA PSICOTÈCNICA DEL PROCÉS SELECTIU PER
A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE LA POLICIA
LOCAL
Lloc : Espai Cívic Les Escoles “Centre Obert Can Pons” (Camí de Can Pons, 21-27 08339
Vilassar de Dalt).
https://www.google.com/maps/place/Centre+Obert+Vilassar+De+Dalt/@41.513348,2.3602376,1
5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8a8c92216b321e0f!8m2!3d41.5133104!4d2.3602591

Tercer exercici: Prova Psicotècnica.
Les proves psicotècniques han de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de
personalitat amb la finalitat d’acreditar les habilitats de lideratge, d’influència en el grup i
d’altres factors considerats pertinents per al lloc de treball.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones
tècniques especialitzades en proves psicotècniques.
Els experts podran ser designats per l’IPSC o pel Col·legi de Psicologia de Catalunya. El
dictamen serà vinculant per l’òrgan de selecció.
a) Primera subprova: 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.
b) Segona subprova: Consisteix en una entrevista personal en aquells casos en què
ho decideixi el tribunal, per tal d’integrar tots els elements explorats
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anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha de ser present, com a mínim,
un membre del tribunal juntament amb el tècnic o tècnica especialitzat en
proves psicotècniques que hagi examinat els aspirants.
Aquest exercici és obligatori i eliminatori. Es qualifica de apte o no apte. La falsedat
demostrada en les respostes comporta l’eliminació de l’aspirant.
La primera subprova, es va realitzar el passat dia 15 de juliol de 2021, i d’acord amb les
instruccions rebudes pel tècnic assessor de les proves psicotècniques només passaran a
realitzar la segona subprova els aspirants que van superar la primera i que són els següents:
b) Segona subprova
NÚM.

COGNOMS, NOM

HORA DE LA
CONVOCATÒRIA

1

AGUILERA RAYA, CARLOS

8:30

2

CAMARASA NAVARRO, ALEJANDRA

8:30

3

CUESTA SOLER, ALEJANDRO

8:30

4

FLORES MARTIN, EDUARD

9:10

5

GARCIA ROBLEDO, GERARD

9:10

6

GONZALEZ CABRERA, JORDI

9:10

7

HURTADO RAMISA, FRANCESC

9:50

8

JUAREZ GARCIA, ROSA MARIA

9:50

9

LLAVERO PARDO, JUDITH

9:50

10

LORENTE VILCHEZ, PABLO

11:00

11

MARTI ROSA, NURIA

11:00

12

MARTIN HELLWIG, DAVID

11:00

13

MARTINEZ NAVAS , JOSEP IGNASI

11:40

14

MOYA PEREZ , DAVID

11:40

15

MUÑOZ LIRIOS, ANTONIO

11:40

16

PEREZ BLAZQUEZ, RAUL

12:20

17

PEREZ MARTINEZ, ADRIAN

12:20

18

PIMIENTA GARCIA, EVA

12:20

19

REQUENA CARRERAS, PERE

13:30

20

RIERA BRUGUERA, MERITXELL

13:30

21

RODRIGUEZ PERAMOS, MARIA DEL MAR

13:30

22

RODRIGUEZ RUIZ, DANIEL

14:10

23

ROMERO ANAYA, MARIA

14:10

24

RUIZ GAVILAN, ADRIAN

14:10

25

RUIZ JUAREZ, ANTONIO

14:50
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Fase de valoració dels mèrits:

Un cop finalitzada la segona subprova els aspirants hauran de lliurar al personal de Recursos
humans, còpia de la documentació que van al·legar en el full normalitzat de relació de mèrits
(excel), en aquesta fase de valoració només seran avaluats els mèrits de les persones aspirants
d’acord amb allò que hagin declarat fins a la data de presentació de sol·licituds en el document
normalitzat de relació de mèrits.
Recordar als aspirants que els documents originals els hauran de lliurar al servei de Recursos
Humans en el moment del seu nomenament.

Ordre en la presentació de documents:
A) Experiència professional: (màxim d’1,5 punts).

A.1 Per haver exercit com a agent de la policia local, per cada mes complert: 0,1 punts,
fins a un màxim d’1 punt.
A.2 Per haver exercit en categoria similar en altres cossos policials, per cada mes
complert: 0,1 punts, fins a un màxim de 0,50.
L’experiència professional en altres administracions o empreses del sector públic o privat
s’haurà d’acreditar en el moment de la contractació presentant els nomenaments, Annex I
de serveis prestats, contractes de treball o fulls de nòmina acompanyats del certificat de
vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Cal que la
documentació aportada detalli les funcions dutes a terme si no, serà necessari aportar una
acreditació de l’entitat contractant que les especifiqui.
B) Formació: (màxim 1,50 punts).
B.1) Formació professional: (màxim 1 punt)
Per cursos jornades i seminaris de formació, reciclatge i perfeccionament, realitzats amb
aprofitament. Es valoren només les activitats de formació que tinguin relació directa
amb les funcions pròpies d’un agent de policia, d'acord amb el barem següent:
B.1.1 Per cursos d’1 a 20 hores
B.1.2 Per cursos de > de 21 a < o = a 60
B.1.3 Per cursos de > de 61 a < o = a 100
B.1.4 Per cursos de > de 101 hores

0,10 punts per curs.
0,15 punts per curs.
0,20 punts per curs.
0,25 punts per curs.

B.2) Altres titulacions acadèmiques: (màxim de 0,50 punts).
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Altres titulacions oficials rellevants per al lloc de treball, sempre que no siguin les
exigides a la convocatòria o les de nivell inferior necessàries per a aconseguir-les, fins a un
màxim de 0,50 punts.
B.2.1 CFGM, FPI:
B.2.2 Batxillerat:
B.2.3 CFGS, FPII:
B.2.4 Grau universitari:

0,25 punts.
0,30 punts.
0,40 punts.
0,50 punts.

La titulació s’acreditarà mitjançant l’aportació de la corresponent fotocòpia de la titulació o
fotocòpia del rebut que acrediti el pagament dels drets d’expedició del títol. Només
seran valorades aquelles titulacions acadèmiques, emeses per centres oficials.
Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats.
Per aquells certificats on no s’especifiquin les hores lectives es valorarà amb la puntuació
mínima. Només es computen els cursos que tinguin una antiguitat inferior a deu anys,
llevat dels postgraus i mestratges.
C) Nivell de coneixement de la llengua catalana: màxim 0,25 punts.
C.1 Per cursos o certificats acreditatius de coneixements de llengua catalana de la
Secretaria de Política Lingüística equivalent superior al necessari com a requisit a les
condicions generals de la base segona:
-Nivell Suficiència C1:

0,10 punts.

-Nivell Superior C2:

0,25 punts.

D) Recompenses i distincions: màxim 0,25 punts
D.1 Es valoraran les recompenses i distincions aprovades per decret d’alcaldia
pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat quan
siguin rellevants en relació amb les funcions de la categoria d'agent.
-Valor per cada recompensa i distinció 0,05 punts.
Vilassar de Dalt, 20 de juliol de 2021
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