
 

 

 
 

CONCURS OPOSICIÓ, PER PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA PLAÇA DE SERGENT 
DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.  
 
A Palau-solità i Plegamans, a les 10:30 hores del matí del dia 20 de maig de 2022, a la Prefectura 
de la Policia Local, es reuneixen els membres del Tribunal que haurà de qualificar la cobertura 
definitiva d’una plaça de Sergent del cos de la policia local de Palau-solità i Plegamans, mitjançant 
el sistema de concurs oposició, reservat al torn de promoció interna, subgrup C1, de l’escala 
d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe policia local i de la plantilla de 
personal funcionari, segons les bases de la convocatòria aprovades per resolució de l’alcaldia de 
data 23 de març de 2022 essent presents les persones que seguidament es detallen:  
 
President:   Francesc Pallarols Rusca 
Vocals: 

1. Xavier Virgili Abelló 
2. Jose Manuel Martín Delgado 
 

Secretària: Cristina Pérez Buges 
 
Es porta a terme el test psicotècnic aptitudinal i de personalitat i l’entrevista competencial, 
d’acord el amb les bases publicades al BOPB número CVE 202210049107, de data 29 de març de 
2022. 
 
Prova psicotècnica aptitudinal, de personalitat i competencial 

 
Un cop rebut l’informe del tècnic especialista, els membres del tribunal acorden aprovar els 
resultats de la prova psicotècnica aptitudinal, de personalitat i competencial i autoritzen la 
publicació d’aquesta acta al  taulell d’anuncis de la nostra web:  
 
 

NÚM. EXPEDIENT 
QUATRE ÚLTIMES 

XIFRES 

PROVA  

PSICOTÈCNICA  

(màxim 10 punts) 

 

SERGENT-01 6214-Y 6,50 APTE/A 

 
 
Prova mèdica 

 
Efectuar a l’aspirant que ha superat les anteriors proves d’aquest procés a passar el 
reconeixement mèdic, amb l’objectiu de comprovar que no es detecta en la persona aspirant 
l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 2. 
 
Palau-solità i Plegamans, 20 de maig de 2022 
 
 
 
 
     PRESIDENT                                  VOCAL 1                                   VOCAL 2          SECRETÀRIA 
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