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ANUNCI DELS RESULTATS DE LES PROVES PSICOTÈCNIQUES DEL 
PROCÉS SELECTIU PER COBRIR, PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ 
LLIURE, DUES PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, SUBGRUP C2, 
EN RÈGIM DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA I CONSTITUCIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

El 22 de desembre de 2022, s’ha portat a terme la cinquena prova de la fase 
d’oposició del procés selectiu de referència: proves psicotècniques.

La seva avaluació s’ha dut a terme 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, 
promoció i mobilitat de les Policies Locals de Catalunya.

D’acord amb la base vuitena de les bases reguladores del procés selectiu, 
aquestes proves són de caràcter obligatori i eliminatori. La prova es qualificarà 
d’apte/a o no apte/a, quedant excloses del procés selectiu les persones que no 
la superin i les que no es presentin a la seva realització.

Els resultats són els següents:

ASPIRANT DNI ASPIRANT
RESULTAT 

PROVA 
PSICOTÈCNICA

19 **750***H APTE/A 

92 **645***Z APTE/A

12 46***1**Q APTE/A

22 47***9**F APTE/A

35 **685***L APTE/A

53 **097***M APTE/A

Sumades les qualificacions obtingudes a les proves realitzades en el procés, 
juntament amb la prova psicotècnica, els resultats obtinguts són els següents:

ASPIRANT DNI 
ASPIRANT

NOTA 
TEST i

PRÀCTICA

 PROVA 
FÍSICA

TOTAL 
MÈRITS

PROVA 
PSICOTÈCNICA

TOTAL 
PUNTUACIÓ 

19 **750***H 23,7 APTE/A 2,44 APTE/A 26,14
92 **645***Z 17,75 APTE/A 4,2 APTE/A 21,95
12 46***1**Q 17,2 APTE/A 3,4 APTE/A 20,6
22 47***9**F 16,6 APTE/A 2,85 APTE/A 19,45
35 **685***L 15,35 APTE/A 3,35 APTE/A 18,7
53 **097***M 15,15 APTE/A 1,78 APTE/A 16,93
8 46***9**X 15,45 APTE/A 1 NO CONVOCAT/ADA* 16,45
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10 46***2**Z 14,25 APTE/A 1,7 NO CONVOCAT/ADA* 15,95
63 41***4**S 14,2 APTE/A 1 NO CONVOCAT/ADA* 15,2
69 46***5**V 13,25 APTE/A 0,5 NO CONVOCAT/ADA* 13,75

*Les persones que no han estat convocades a la realització de les proves 
psicotècniques però que han superat la resta de proves del procés de selecció, 
romandran a la borsa de treball que es constituirà finalitzat el procés de 
selecció. En cas que sorgís la necessitat de cridar a aquestes persones per a 
una possible necessitat del personal, prèviament al seu nomenament, se’ls hi 
realitzarà la prova psicotècnica i la revisió mèdica per veure si són aptes. En 
cas de ser cridats i no ser aptes quedarien exclosos de la borsa.

El Tribunal ha acordat no adient realitzar l’entrevista personal establerta a la 
base novena.

Tal com s’estableix al punt 6 de la base vuitena del procés de selecció, es 
convoca als dos primers aspirants que han superat la prova psicotècnica per tal 
que passin el reconeixement mèdic, que haurà de determinar que posseeixen 
les aptituds físiques necessàries per realitzar les funcions pròpies del lloc de 
treball a cobrir.

El reconeixement mèdic es durà a terme per part de l’empresa Grupo Preving el 
dia 28 de desembre de 2022 al centre ubicat a SABADELL a l’adreça Plaça 
Ramón Llull, 7-10, 2ª planta, CP 08203, en l’horari següent:

ASPIRANT DNI ASPIRANT HORA 
RECONEIXEMENT 

MÈDIC
19 **750***H 09:00h

92 **645***Z 09:15h

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

La secretària del Tribunal
Arantxa Lara Corral
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