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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES DEL CONCURS 
OPOSICIÓ  LLIURE PER A LA SELECCIÓ DE 4 PLACES D’AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL 
 
A Canet de Mar, a 1 de desembre de 2021 
 
A les 9 hores, es reuneix a la Comissaria de Policia de Canet de Mar, el president 
i la secretària del tribunal encarregat de jutjar i pronunciar-se sobre la 
convocatòria aprovada per acord de la Junta de Govern Local del dia 29 de juliol 
de 2021, per cobrir quatre places d'agent de la Policia local, pel sistema de 
concurs oposició lliure, vacants en la plantilla de personal funcionari d’aquest 
Ajuntament. 
 
 
L'objecte de reunió es validar els resultats de les proves psicotècniques 
efectuades pels professionals contractats per l’ajuntament a aquest efecte. 
 
D'acord amb les bases de la convocatòria, per a la prova psicotècnica, van ser 
citats els vuit aspirants que havien obtingut els millors  resultats a les proves 
anteriors. 
 
El dia 26 de novembre de 2021, es va desplaçar a la Comissaria de Policia, un 
professional de l'empresa AXIOS, Suport Psicològic a l'Administració per dur a 
terme la prova abans esmentada i el dia 29 de de desembre es van fer les 
entrevistes complementàries a la prova psicotècnia, tal i com es preveu a les 
bases de la convocatòria. 
 
Una vegada desenvolupada aquesta, aquest va presentar un informe a 
l'Ajuntament de Canet de Mar, amb els resultats següents: 
 

Aspirant  Resultat 

2021/8549 Apte 

2021/8556 Apte 

2021/8605 Apte 

2021/8655 Apte 

2021/8752 Apte 

2021/9116 No apte 

2021/9290 No apte 

2021/9536 Apte 

 
 
A la vista dels resultats obtinguts queden eliminats del procés els aspirants 
titulars dels registres 2021/9116 i 2021/9290  per no haver superat la prova 
psicotècnica. 
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Aquest tribunal, valida el resultat de les proves psicotècniques superades pels 
aspirants. 
 
Els aspirants titulars dels registres 2021/8549, 2021/8556, 2021/8605, 
2021/8655 i 2021/9536, són citats al centre mèdic CREU GROGA, el dia 2 de 
desembre de 2021, per sotmetre's a les proves mèdiques. 
 
 
De tot el que se n’estén la present proposta, que signen el president i la secretària 
del Tribunal. 
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