
 

ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE LES PROVES SELECTIVES PER A 

L’ACCÉS EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA I PEL SISTEMA DE 

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE DE 5 PLACES VACANTS D’AGENT DE LA POLICIA 

LOCAL I PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AQUEST 

AJUNTAMENT. 

 

DATA: 12/12/2019 

MOTIU: REVISIONS PROVA PSICOTÈCNICA-ENTREVISTA 

 

1. En data 08/11/2019 l’aspirant núm. 26 presenta instància núm. 2019-13413, 

exposant que en data 28/10/2019 va realitzar la prova de psicotècnica-

entrevista per accedir a cinc places de policia local, i va obtenir un resultat de 

NO APTE, i sol·licitava poder fer la revisió de la prova amb l’entrevistador a fi 

de poder comprovar les causes que van motivar la qualificació de NO APTE,  

Al·legant que el dret a obtenir revisió de la prova està recollit en la sentència 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 918/2002. 

2.  En data 14/11/2019 l’aspirant núm. 94 presenta instància núm. 2019-13665, 

exposant que va realitzar els exàmens de les places de Policia Local i va 

passar totes les proves a excepció de la prova psicotècnica-entrevista, i 

sol·licitava poder reunir-se amb l’entrevistador per poder saber en què havia 

fallat. 

3. La secretària del tribunal notifica per mitjans electrònics en data 26/11/2019, 

registres de sortida  2019/11072 i 2019/11073, respectivament, la convocatòria 

als següents aspirants pel dia 12 de desembre de 2019 a les 17:30h al CSIDE 

situat al C. Joan Roig i Riera, 3-5, de Cubelles, per realitzar la revisió/explicació 

de la prova psicotècnica-entrevista, en resposta a les peticions que van 

presentar.  

4. La revisió/explicació de la prova psicotècnica la realitza el personal tècnic 

especialista en la matèria, la Sra. Mª del Pilar Bonasa Jiménez, personal 

assignat pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya que va realitzar les 

proves psicotècniques-entrevistes als dos aspirants el dia 28/10/2019, i amb la 

meva presència com a membre del tribunal de selecció del procés selectiu de 

referència. 



 

5. En la data i hora assenyalades en la citació de convocatòria 

(12/12/2019_17:30h) només es presenta per realitzar la revisió de la prova 

l’aspirant núm. 26, amb registre d’entrada 2019-13413, a la que se li dona 

accés a l’expedient del procés selectiu esmentat, en concret, a la prova 

psicotècnica realitzada per ell mateix en aquest procés selectiu, revisant-lo junt 

la persona tècnica especialitzada, la Sra. Bonasa. 

6. L’aspirant núm. 94, amb RH instància núm. 2019-13665, al no presentar-se i 

no haver-se pronunciat a data d’avui en cap sentit, aquest tribunal entenc que 

desisteix de la seva petició i es dona per finalitzat el tràmit. 

 

El tribunal de selecció acorda publicar a la pàgina www.cubelles.cat i al tauler 

d’anuncis electrònic de l’ajuntament el resultat de la prova realitzada.  

Cubelles, a data de la signatura electrònica. 

La Secretaria del Tribunal de Selecció. 

http://www.cubelles.cat/
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