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Direcció de recursos humans i organització  
Servei de desenvolupament i organització 

1 

 

 

Diligència per convocar a l’entrevista personal a les persones que han presentat la seva candidatura a ocupar 
un lloc de treball d’agent de la policia local, mitjançant comissió de serveis. 
 
Les entrevistes es faran amb la plataforma zoom, per videoconferència. Les persones s’hauran d’identificar 
amb el DNI i acreditar que es disposa dels requisits de participació, mostrant la següent documentació original 
a la càmera:  
 

- Llicències de conduir en vigor (B i A2) 
- Acreditar trobar-se en servei actiu com a agent de policia i funcionari de carrera d’algun cos de 

policia local de Catalunya, del cos de mossos d’Esquadra, o d’altres cossos i forces de seguretat de 
l’Estat destinades a Catalunya.  

 
 
CODI (combinació dels 3 primers dígits del DNI més les 3 darreres lletres del primer cognom) 

 

CODI entrevista ENLLAÇ PLATAFORMA ZOOM 

388tes dimecres 24/02 a les  12,30 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/85402210830 

388ica dimecres 24/02 a les  9.15 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/82711997394 

388jas dimecres 24/02 a les 13,15 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/85402210830 

388ala dimecres 24/02 a les 14,00hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/82711997394 

388ona dimecres 24/02 a les 14,00 https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/85402210830 

388pez dimecres 24/02 a les 14,45 https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/82711997394 

388lvo dijous 25/02 a les 12,00 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/89670427152 

393ora dijous 25/02 a les 12,00 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/87829967504 

415pos dijous 25/02 a les 12,45 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/89670427152 

415osa dijous 25/02 a les 12,45 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/87829967504 

434cho dijous 25/02 a les 13,30 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/89670427152 

435eno dijous 25/02 a les 13,30 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/87829967504 

467dri dijous 25/02 a les 14,15 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/89670427152 

467mos dijous 25/02 a les 14,15 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/87829967504 

468anz divendres 26/02 a les 11,15 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/85217162155 

468era divendres 26/02 a les 12,00 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/84692188903 

477llo divendres 26/02 a les 12,00 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/85217162155 

530ich divendres 26/02 a les 12,45 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/84692188903 

776dez divendres 26/02 a les 12,45 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/85217162155 

440rao Divendres 26/02 a les 13.30 hores https://ajmataro-formacio.zoom.us/j/84692188903 

244hab   no ha presentat CV 
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CODI entrevista ENLLAÇ PLATAFORMA ZOOM 

351hoz   no té els requisits de participació 

394oya   no ha presentat CV 

388nez   no ha presentat CV 

399nez   no ha presentat CV 

548aez   no ha presentat CV 

710tín   no ha presentat CV 

539cía   no ha presentat CV 

529nez   no té els requisits de participació 

762rro   no té els requisits de participació 

388ler   no té els requisits de participació 

177dro   no ha presentat CV 

388ozo   no té els requisits de participació 

394mas   no té els requisits de participació 

388rez   no té els requisits de participació 

388ral   no ha presentat CV 

399iri   no té els requisits de participació 

388uez   no té els requisits de participació 

 

 

 


