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D’acord amb el que estableix les Bases de la convocatòria del concurs-oposició en 
torn lliure, de cinc places d’agent de la Policia Local: 
 
“Segon  exercici : Proves psicotècniques 

 
Constarà de l’aplicació d’una bateria de tests psicotècnics i d’una entrevista competencial individual, 
que serveix per complementar els resultats obtinguts en el tests. 
 
Els tests psicotècnics administrats es realitzarà a càrrec de professionals col·legiats dels Col·legi de 
Psicologia de Catalunya, aquests tenen com a objectiu explorar les àrees següents: aptituds, 
personalitat, estat psicològic adequat al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials. La 
bateria de test psicotècnics compliran els requisits de validesa i fiabilitat i hauran d’estar baremats, 
estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de la població que permeti garantir la confiança en 
els resultats obtinguts.  
 
Les proves psicotècniques seran eliminatòries  i es valorarà com a Apte o no Apte. 
 
Els/les aspirants que superin les proves psicotècniques anteriors, realitzaran una entrevista 
competencial amb un màxim de cinc competències predeterminades en el perfil professional del lloc 
de treball, que es publicaran amb antelació de 2 dies en el web municipal i que contrastarà  els 
resultats obtinguts a les proves psicotècniques. 
 
L’entrevista per competències es valorarà de 0 a 10 punts i per poder continuar amb el procés de 
selecció caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Es realitzarà a càrrec de professionals 
col·legiats del Col·legi de Psicologia de Catalunya, amb presència mínima d’un membre del Tribunal. 
La falsedat demostrada en les respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant. 
 
En les proves anteriors es tindrà en compte les pautes previstes a la Resolució INT/2403/2015, de 2 
d’octubre, per la qual es dona publicitat per a l’accés, la promoció i la mobilitat de les policies locals 
de Catalunya.” 
 
 

S’estableixen les següents competències : 
 

→ Interès i iniciativa 

→ Habilitats socials i transmissió de la informació 

→ Autocontrol i resistència a la pressió 

→ Solucions de problemes 

→ Treball en equip  
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