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ACTA DEL TRIBUNAL 

 

 La Garriga, els dies 6 i 8 de juliol de dos mil vint, es realitzen les proves psicotècniques 

del procediment de selecció per a la provisió de 8 places d’agent de policia local (Grup C2), 

enquadrades a l’escala d’administració especial, sots escala de serveis especials, classe policia 

local, 5 d’elles mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, amb una jornada laboral de 37,5 

hores setmanals, dotades amb les retribucions que corresponguin d' acord amb la relació de llocs 

de treball i la legislació vigent de l’Ajuntament de la Garriga. I per les possibles vacants que es 

puguin produir abans de l’inici de les proves selectives. 

 

La respectiva convocatòria es troba publicada al BOPB d’11 de febrer de 2020, al DOGC 

número 8066 de 12 de febrer de 2020, al BOE de 19 de febrer de 2020 i exposada a l’e-Tauler. 

 

Els membres assistents que integren el tribunal qualificador, són els següents: 

 

President:  Senyor Carles Casellas Ayén, secretari de la Corporació. 

 

Vocals: Senyor Francesc Carrera Nieto, inspector de la policia local de la Garriga 

  

Secretària: Senyora Teresa Salvador Orra, tècnica de Recursos Humans. 

 

 

Es procedeix a la realització de la prova a les persones aspirants que han estat admeses a la 

referida convocatòria i que s’han presentat. 

 

Fase d’Oposició 

3a. prova. Prova psicotècnica 

D’acord amb la base 6.1.1.C. es realitza la prova psicotècnica que 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. Aquesta prova és eliminatòria i es qualifica com a APTE/A o NO 

APTE/A, essent excloses del procés selectiu les persones que no la superin.  

 

Per dur a terme aquesta prova el tribunal ha comptat amb el suport de dues professionals del 

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya: les senyores Mercè Farrés Iglesias (núm. 

Col·legiada 5638) i Sílvia Tomàs Blanco (núm. Col·legiada 5650). 

 

La prova s’ha dut a terme el dia 06/07/2020 de 9h a 15h a les aules 9 i 10 de l’EMAD i les 

entrevistes de la prova psicotècnica els dies 06/07/2020 i 08/07/2020 al matí. Aquests han estat 

els resultats: 

 

Nº INSTÀNCIA 
PROVA 

PSICOTÈCNICA 

E/2327/2020 APTE 

ME/002618-2020 NO APTE 

ME/002800-2020 NO APTE 
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ME/002277-2020 APTE 

ME/002721-2020 APTE 

ME/002766-2020 APTE 

ME/001814-2020 NO APTE 

E/000055-2020 APTE 

E/2039/2020 NO APTE 

E/000083-2020 NO APTE 

E/1861/2020 NO APTE 

ME/002566-2020 APTE 

ME/002021-2020 APTE 

ME/002283-2020 NO APTE 

E/2422/2020 APTE 

E/2938/2020 NO APTE 

ME/002801-2020 APTE 

E/2411/2020 APTE 

ME/002608-2020 APTE 

E/2339/2020 APTE 

ME/002792-2020 APTE 

ME/002473-2020 NO APTE 

E/2050/2020 APTE 

E/2194/2020 APTE 

ME/002465-2020 APTE 

ME/002464-2020 NO APTE 
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ME/002224-2020 NO PRESENTAT 

ME/002298-2020 APTE 

ME/002392-2020 APTE 

ME/002007-2020 NO APTE 

ME/002251-2020 NO APTE 

 

Resten excloses del procés de selecció les persones que han resultat no aptes i les persones que 

no s’han presentat a la prova. 

 

Es fixa el termini per a la presentació telemàtica dels mèrits del 20 al 24 de juliol ambdós 

inclosos. 

 

I s’estén la present, la qual signen en prova de conformitat els membres del tribunal 

qualificador, de la qual cosa en dono fe com a secretària. 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Carles Casellas Ayén Sr. Francesc Carrera Nieto 

Secretari de la Corporació Inspector de la policia local de la 

Garriga 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Teresa Salvador Orra 

Tècnica de Recursos Humans 


