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ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU DE CINC PLACES 
D'AGENT DE POLICIA LOCAL, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, 
CORRESPONENTS A L'OPO 2019 

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
Data:  Dilluns, 16 de setembre de 2019
Hora:  8:00 hores del matí

TRIBUNAL:

Quan són les 8:00 hores del matí es reuneix el Tribunal seleccionador del procés de selecció 
de cinc places d’agent de la policia local, format pels següents membres: 

ASSISTENTS:
EXCUSEN LA SEVA 

ASSISTÈNCIA:

President/a:

Jesús Calvo i Barea

Vocals: 

Francesc Villena i Rovira

Josep Pàrraga i Trigo

Marta Riba i Mata

Secretàri/a:

Montse Riera i Gibert

Tots els i les assistents prenen possessió dels seus càrrecs, amb acceptació expressa de les 
obligacions i dels drets que els hi són inherents, i es declara formalment constituït el Tribunal. 

Quan són les 9:00 hores del matí es procedeix a la crida dels/de les aspirants que han 
comparegut a la seu de l’Ajuntament de Manlleu per continuar amb les proves de la fase 
d’oposició segons la convocatòria establerta. 

Assumpte

Acta del procés 16-9-2019 - Procés selectiu de cinc 
places d'agent de Policia Local, mitjançant concurs-
oposició, corresponents a l'OPO 2019

Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat



Cinquena prova.- Desenvolupament d’un o diversos supòsits pràctics. De caràcter 
obligatori i eliminatori

Serà escrita i consistirà en resoldre, durant el temps que el tribunal determini:

• Un supòsit pràctic relacionat amb els continguts dels temaris que estableix l’annex I
d’aquestes bases.

• Un exercici pràctic on es podrà valorar el coneixement dels vials de la ciutat i els llocs
d’interès.

Aquests supòsits i exercicis seran obligatoris i eliminatoris ambdós. El Tribunal qualificarà la 
prova valorant la presentació, la coherència, la capacitat de redacció, la correcció ortogràfica 
i l’adequació de la resposta al supòsit plantejat.

El supòsit serà puntuable de 0 a 15 punts i per superar-lo s'haurà d'obtenir un mínim de 7,5 
punts de mitjana entre les dues proves.

Una vegada realitzada la correcció d’aquesta prova per part del Tribunal del procés de selecció, 
els aspirants que han comparegut obtenen les següents puntuacions: 

5a PROVA

DNI ***XXXX** PUNTUACIÓ

2340 10,20

5920 10,55

9377 8,90

7311 10,20

0525 10,35

5380 11,20

4237 5,45

3491 8,10

1398 13,25

9066 14,20

El dia 13 de setembre de 2019 el senyor amb DNI ***4976** sol·licita revisió dels 
exercicis de la 4a prova i el Tribunal el convoca el dia 16 de setembre de 2019 a les 
12.00 h. Es fa constar que se li han explicat els criteris de correcció dels exercicis i se li 
ha explicat el motiu de la seva puntuació.

Sisena prova.- Tests clínics i de personalitat. De caràcter obligatori i eliminatori

Consistirà en la realització d’una bateria de testos psicotècnics que compleixin els requisits 
de validesa i fiabilitat i hagin estat estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de 
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població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts, on s’inclouran proves
aptitudinals, proves clíniques per detectar possibles alteracions psicopatològiques i proves de 
personalitat. Per a la realització d’aquesta prova el tribunal comptarà amb l’assessorament 
de personal tècnic idoni o bé es realitzarà per part de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya o del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Aquesta prova es complementarà, en el cas dels aspirants que hagin obtingut el resultat 
d’apte/a en les proves clíniques i de personalitat d’acord amb l’informe emès per la persona 
que assessori el Tribunal en aquesta prova psicotècnica i de detecció de possibles alteracions 
psicopatològiques, amb una entrevista personal dels/de les aspirants, per tal d’integrar tots 
els elements explorats anteriorment i conèixer el nivell d’adequació de les habilitats i les 
aptituds dels/de les aspirants al perfil competencial d’agent de Policia Local establert per la 
corporació i pels criteris marcats des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A les 
entrevistes hi ha de ser present el Tribunal juntament amb la persona que l’ha assessorat en 
la realització d’aquestes proves psicotècniques.

La valoració d’aquesta prova serà “d’apte” o “no apte”, restant eliminats els aspirants que no 
assoleixin la qualificació “d’apte”.

Per a dur a terme la realització d’aquesta prova el tribunal compta amb l’assessorament de la 
senyora Immaculada Mompin Segovia, col·legiada núm. 2.301 de l’Il·lustre Col·legi de Psicòlegs 
de Catalunya. 

Els membres del tribunal acorden que en la data d’avui es dugui a terme la primera part de la 
prova, consistent en els tests psicotècnics, i que el dia 19 de setembre de 2019 es realitzaran 
les entrevistes.

Per tant, els resultats dels tests psicotècnics es comunicaran als aspirants el dijous dia 19 de 
setembre de 2019, data en la que també es duran a terme les entrevistes de les persones que 
hagin obtingut una qualificació d’apte/a, i per aquest motiu se’ls convoca perquè compareguin a 
la seu de l’Ajuntament el següent dia i hora: 

Lloc:   Casa de la Vila, Plaça Fra Bernadí, 6 de Manlleu
Data:  Dijous, 19 de setembre de 2019
Hora: Segons el següent calendari d’hores:

DNI ***XXXX** HORA ENTREVISTA

2340 9.00 h

5920 9.20 h

9377 9.40 h



7311 10.00 h

0525 10.20 h

5380 10.40 h

3491 11.00 h

1398 11.20 h

9066 11.40 h

I perquè en quedi constància, es redacta aquesta acta la qual, un cop llegida i trobada 
conforme, és signada per tots els membres del Tribunal. Jo, la secretària, en dono fe.

Manlleu,  16 de setembre de 2019

LA PRESIDÈNCIA LA VOCALIA

LA SECRETARIA
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