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PROCÉS: Convocatòria d’1 plaça d’intendent, subgrup A1, de la Policia Local, per concurs oposició lliure. 

EXPEDIENT: 2020/10785 

ASSUMPTES: Modificació calendari previst. 

 

En l’acta de constitució de l’òrgan de selecció del procés per cobrir 1 plaça d’intendent, subgrup A1, de la 
Policia Local del passat 9 de setembre, s’acordava, en l’apartat segon de l’ordre del dia, una previsió de 
calendari del mateix, que ja s’indicava s’aniria ratificant en les subsegüents actes de reunions d’aquest òrgan 
de selecció, en funció del desenvolupament del mateix. 
 
En aquest sentit s’informa que, donada la llargària de la prova pràctica, ha estat impossible corregir-la en una 
única sessió portada a terme el 21 de setembre, i és per aquest motiu que s’han d’ajornar les dates previstes 
a partir d’aquesta.  
 
Motiu pel qual s’informa a les persones aspirants que el calendari previst incialment, s’ajorna i anirà 
publicant-se en les succesives actes de l’organ de selecció, resultant el següent: 
 

Data prevista Prova a realitzar 

15/08/20-14/09/20 8.1.3. Projecte de gestió - Lliurament 

19/09/2020 
Reunió del tribunal 

8.1.2. Prova pràctica 

21/09/20 Reunió tribunal correcció prova pràctica 

29/09/20 Reunió tribunal correcció prova pràctica 

Pendent 8.1.3. Projecte de gestió - Defensa 

Pendent 8.2. Presentació de la declaració responsable de mèrits 

Pendent 8.2. Validació de la relació de mèrits 

Pendent 8.1.4. Avaluació psicològica de competències i personalitat- Bateria de tests 

Pendent 8.1.4. Avaluació psicològica de competències i personalitat- Entrevista 

personal i valoració mèrits. 

Pendent 8.1.5. Prova mèdica 

 
  
El que s’informa als efectes escaients, 
 
 
Mataró, a data de la signatura electrònica, 
 
 
Susana Ramos Martín 
Secretària del procés selectiu 


