Acta Procés selectiu
Unitat:
Descripció:

Data:

Tribunal Qualificador del procés de selecció.
Prova d’aptitud física del procés selectiu per a la provisió, mitjançant
concurs-oposició per mobilitat interadministrativa, de tres places d’agent
de la policia local, integrada a l’escala d’administració especial, sotescala
de serveis especials, classe policia local, escala bàsica subgrup C2, de
la plantilla de funcionaris de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
26/06/2019

1- CONVOCATÒRIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR
A les 9:00 hores es reuneix el tribunal qualificador, al Complex Esportiu Municipal Can
Casablanques (c/ Priorat, s/n), Sant Quirze del Vallès per la realització de les proves
físiques. Assisteix com a representant sindical dels treballadors el Sr. Eduard Aixut
Lorenzo.
2- DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Aquesta prova consisteix en la realització dels exercicis físics que s’especifiquen a
l’annex II de les bases del procés selectiu. La prova es valorarà com a APTE o NO APTE
i requerirà la superació de les marques mínimes establertes a l’annex II esmentat.
Les persones participants realitzen els dos exercicis físics i les que no obtenen una
marca inferior a la marca mínima, queden excloses de la convocatòria.
Als efectes del barem, l’edat de càlcul serà la que tingui la persona participant l’últim dia
del termini de presentació de sol·licituds de participació.
Per a la realització d’aquesta prova, les tres persones participants assumeixen la
responsabilitat de complir les condicions físiques necessàries per desenvolupar els
exercicis físics que es descriuen a l’annex II d’aquestes bases aportant el corresponent
certificat mèdic oficial.
Un cop realitzades les dues proves físiques el resultat és el següent:
NIF / NIE (4
últims
Nota prova física
dígits)
Apte/a
2019005842
002T
No apte/a
2019006673
033Z
Apte/a
2019006678
590C
Núm.
Registre

-

Prova psicotècnica

Les persones aspirants que hagin superat els exercicis anteriors, seran ordenades de
major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves
1/2

puntuables. Consisteix en la realització de tres qüestionaris i una entrevista que
mesuraran els trets de personalitats bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la
seva adaptació personal i social a l’entorn i el seu grau d’adequació al següent perfil
competencial: interès i iniciativa, habilitats socials, responsabilitat, solució de problemes,
flexibilitat i polivalència, transmissió de la informació, autocontrol i resistència a la
pressió. Els qüestionaris que s’administraran són: un de competències professionals, un
de trets de personalitat i un de trets clínics.
Realitzats els qüestionaris, els elements explorats en aquests s’integraran i es
contrastaran en la posterior entrevista, per determinar l’adequació de la persona aspirant
al perfil competencial exposat en aquestes bases. El tribunal compta amb
l’assessorament de persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.
La prova psicotècnica i de personalitat puntuarà fins a un màxim de 5 punts. Els
aspirants que tinguin un 0 en alguna competència o no arribin a 2,5 punts en la suma
de totes, seran no aptes, quedant exclosos del procés de selecció.
-

Psicotècnics

Dia: 06/07/2019
Hora: 08,00 h
Lloc: Dependències de la Policia Local (Ronda Sta. Julita, 71)
Dia:
Lloc:

Entrevistes
06/07/2019
Dependències de la Policia Local (Ronda Sta. Julita, 71)

NIF / NIE
(4 últims
dígits)
2019006678
590C
2019005842
002T
Núm.
Registre

Hora
10,50
11,40

Es dona per finalitzada la sessió d’avui a les 13:00 h del dia indicat a l’encapçalament.
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