Joaquim Rosell López (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 22/07/2022
HASH: ff38906a19693fbddd42877da9a74779

Àrea: Secretaria. Recursos humans
Expedient núm.: 238/2022
Procediment: Procés selectiu de dues places d’agent de la policia local i creació d’una borsa
de treball. Resultats prova psicotècnica.
Moià, 22 de juliol de 2022

El 19 de juliol, a les 08.00 h a Can Carner, es duu a terme la primera part de l’avaluació
psicotècnica, consistent en la realització de proves psicotècniques objectives, essencialment
proves d’aptituds.
El 21 de juliol, a les 08.00 h a l’Ajuntament de Moià, es duu a terme la segona part de
l’avaluació psicotècnica, consistent en una entrevista personal amb els aspirants.
Els resultats de l’avaluació psicotècnica, realitzada per Felip Pérez Llorca, psicòleg col·legiat
número.123 del COPC, són els següents:

Lluís Clopés Solà (2 de 2)
Àrea TIC
Data Signatura: 22/07/2022
HASH: 5e7a2655ecd419c4fd814e49948fb8e0

CARA TERUEL, JUAN JOSE
CONTRERAS CASADO, XAVIER
DONATE RUBIO, CRISTIAN
GARCIA RUEDA, CARLOS
SERRA MARTI, ALBERT
2022-E-RE-401
2022-E-RE-390

RESULTAT PROVA
PSICOTÈCNICA
APTE
APTE
APTE
APTE
APTE
NO APTE
NO APTE

Es convoca els aspirants que han superat la prova psicotècnica el dimarts dia 26 de juliol
de 2022, en l’horari establert en la taula que es mostra a continuació, al Centre Mèdic MB
Prevent, situat a la Carretera de Cardona, 56, de Manresa, per realitzar la sisena prova,
corresponent al reconeixement mèdic.
Nom aspirant

CARA TERUEL, JUAN JOSE
CONTRERAS CASADO, XAVIER
DONATE RUBIO, CRISTIAN
GARCIA RUEDA, CARLOS
SERRA MARTI, ALBERT

HORARI REVISIÓ MÈDICA
8.30 h
9.00 h
9.30 h
9.45 h
10.30 h

Per tal de dur a terme el reconeixement mèdic en plenes condicions, els aspirants han de
seguir les indicacions següents:
-

Portar el DNI.
Venir en dejú de 4 hores.
Si utilitzen ulleres, hauran de portar-les.
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Identificació aspirant

El president del Tribunal

El secretari suplent del Tribunal

Joaquim Rosell López

Lluís Clopés Solà
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Un cop finalitzada aquesta sessió, se’n disposa la publicació a la web municipal i al tauler
d’anuncis, de tot el qual en dono fe com a Secretari Suplent del Tribunal Qualificador i estenc
aquesta acta que signa conjuntament amb mi el President del Tribunal Qualificador, en prova
de conformitat amb el seu contingut.

