ACTA DE RESULTATS DE LA PROVA PSICOTÈCNICA DEL PROCÉS SELECTIU
PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ
LLIURE, D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA DE
TREBALL

En Badia del Vallès, el dia 16 de desembre de 2020, a les 12.00 hores, es procedeix a
realitzar la prova psicotècnica dirigida a determinar l’aptitud psicològica i adequació del
perfil professional del lloc de treball.
De conformitat amb les bases, aquestes proves psicotècniques havien de contenir,
com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit
per a l’exercici de les funcions policials, a més d’altres orientades a acreditar les
habilitats de negociació, recerca de solucions i planificació i de gestió de recursos
humans.
Per a la realització d’aquesta proves, el Tribunal l’ha encarregat a una tècnica
especialitzada en proves psicotècniques, la Sra. Silvia Tomàs Blanco amb número de
col·legiada 5650, i han sigut formades per bateries de tests objectius que compleixin
els requisits de valides i habilitat, i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en
una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats
obtinguts.
A més, a petició del Tribunal, ha sigut complementada amb una entrevista personal en
la que hi ha estat present la Presidenta del tribunal.
La falsedat demostrada en les respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant.
Finalitzada i qualificada la prova psicotècnica (informe emès per la tècnica
especialitzada en proves psicotècniques adjunt a l’expedient), el resultat de la mateix
és el següent:

Nom aspirant
OSCAR MANUEL CHAMORRO CHAMORRO

Resultat
prova psicotècnica
APTE

Havent superat l’aspirant aquesta prova, queda emplaçat per al proper dia 22 de
desembre a les 9,00 hores, en dejú, per a realitzar el cinquè exercici que consisteix
en un reconeixement mèdic, realitzat per metges col·legiats, per comprovar que no es
detecta l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 2 de les
bases que regulen l’esmentat procés.
Aquest reconeixement mèdic es realitzarà en MB PREVENT de Manresa, situat a la
Ctra. de Cardona, núm. 56-60.
Per la presidència es dóna per acabat l’acte i s’aixeca la sessió, essent les 14.30
hores, i del qual s’estén la present acta del que, com a secretària, en dono fe.
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Montserrat
Sarrion
Arquillo - DNI
52397517K
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Montserrat Sarrion
Arquillo - DNI
52397517K (SIG)
Fecha: 2020.12.18
11:39:36 +01'00'

Carmen Coll
Gaudéns - DNI
73193307Q
(AUT)

Firmado digitalmente
por Carmen Coll
Gaudéns - DNI
73193307Q (AUT)
Fecha: 2020.12.18
11:54:03 +01'00'

Secretària

Presidenta

Sra. Montserrat Sarrión Arquillo

Sra. Carme Coll Gaudéns

Antoni
Flores
Lorente

Firmado digitalmente por Antoni
Flores Lorente
Nombre de reconocimiento
(DN): cn=Antoni Flores Lorente,
o=Policia Municipal de Terrassa,
ou=Prefectura,
email=antoni.flores@terrassa.cat,
c=ES
Fecha: 2020.12.18 07:18:07
+01'00'

Jordi Vilardell
Molas - DNI
46141322X
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Jordi Vilardell Molas
- DNI 46141322X (TCAT)
Fecha: 2020.12.18
11:32:16 +01'00'

Vocal

Vocal

Sr. Antoni Flores Lorente

Sr. Jordi Vilardell Molas

Firmado

Ramon Galan digitalmente por
Ramon Galan
Sanchez Sanchez - DNI
DNI
33877059Z (AUT)
33877059Z Fecha:
2020.12.17
(AUT)

Vocal

18:30:42 +01'00'

Sr. Ramón Galan Sánchez

CPISR-1 C
DANIEL
LIMONES
SILVA

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C DANIEL
LIMONES SILVA
Fecha: 2020.12.18
11:06:08 +01'00'

Vocal
Sr. Daniel Limones Silva
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