Acta Procés selectiu
Unitat:
Descripció:

Data:

Tribunal Qualificador del procés de selecció.
Prova psicotècnica 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.
06/07/2019

1. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
-

Prova psicotècnica

A les 08.00 hores es cita a les dues persones aspirants que han superat les proves
anteriors a les dependències de la Policia Local (Ronda Santa Julita, núm. 71 de St.
Quirze del Vallès).
Realitzen tres qüestionaris i una entrevista que mesuren 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’administren són:
un de competències professionals, un de trets de personalitat i un de trets clínics.
Realitzats els qüestionaris, els elements explorats en aquests s’integren i es contrasten
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 d’un
tècnic especialitzat en proves psicotècniques.
La prova psicotècnica i de personalitat puntua 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.
Un cop finalitzada aquesta prova, el psicòleg ens fa arribar els resultats següents:
NIF / NIE
(4 últims
dígits)
2019006678
590C
2019005842
002T
Núm.
Registre

-

Qualificació
03,30 (Apte/a)
03,12 (Apte/a)

Convocatòria proves mèdiques

Una vegada superades les proves anteriors i sumades les puntuacions atorgades en els
exercicis, els/les dos primers/es classificats/des, passaran a realitzar les proves
mèdiques, d’acord amb les previsions de l’annex I de les bases del procés selectiu.
1/2

També podran ser convocats a realitzar-les els i les aspirants amb puntuacions
immediatament inferiors, que quedaran en situació de “reserva”, per si es produís alguna
desqualificació o baixa voluntària; no obstant serà el Tribunal el que establirà el nombre
de persones a convocar per les proves del sisè exercici.
Es convoca per la realització de les proves mèdiques les següents persones aspirants:
Lloc: Centre Mèdic Avinguda
Avinguda Barcelona, 127 baixos (Terrassa)
Les dues persones aspirants han d’anar en dejú.

Núm. Registre

NIF / NIE (4
últims dígits)

Dia cita

Hora cita

2019006678
2019005842

590C
002T

31/07/2019
31/07/2019

08.30 h
08.00 h

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