
  

  

 
 
RESULTATS DE LA PROVA TEÒRIC-PRÀCTICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 
CRACIÓ D’UNA BORSA D’AGENTS INTERINS DE LA POLICIA LOCAL  
 
 
 

CIF 
RESULTATS PROVA 
TEÒRIC-PRÀCTICA 

***0140** NO PRESENTAT 

***0877** NO PRESENTAT 

***3801** NO PRESENTAT 

***3500** 8 

***6945** NO PRESENTAT 

***4981** NO PRESENTAT 

***8590** NO PRESENTAT 

***7966** NO PRESENTAT 

***2045** 10 

***0663** NO PRESENTAT 

***6394** NO PRESENTAT 

***7759** 8 

***7408** NO PRESENTAT 

***9813** NO PRESENTAT 

***1523** 11 

***8195** NO PRESENTAT 

***4542** 4 

***4452** NO PRESENTAT 

***7682** NO PRESENTAT 

***5535** 6 

***6035** 6 

***7631** NO PRESENTAT 

***1247** 4 

***7808** NO PRESENTAT 

***8456** NO PRESENTAT 

***5895** NO PRESENTAT 

***7259** 3 



  

  

***5233** 9 

***5263** 7 

***7966** NO PRESENTAT 

***1824** NO PRESENTAT 

***7956** NO PRESENTAT 

***6449** NO PRESENTAT 

***7407** NO PRESENTAT 

***4293** 7 

***0878** 10 

***1792** 14 

***5292** NO PRESENTAT 

***3116** NO PRESENTAT 

***4472** 12 

***7132** NO PRESENTAT 

***0249** 10 

***6687** NO PRESENTAT 

***2632** NO PRESENTAT 

***3930** NO PRESENTAT 

***6675** NO PRESENTAT 

***1556** 7 

***8370** NO PRESENTAT 

***3566** 6 

***2711** 9 

***8547** NO PRESENTAT 

***2919** NO PRESENTAT 

***8538** NO PRESENTAT 

***2238** 8 

***1252** NO PRESENTAT 

***1803** NO PRESENTAT 

***6363** 10 

***3013** 7 

***9837** NO PRESENTAT 

***3035** NO PRESENTAT 



  

  

***6176** NO PRESENTAT 

***8875** NO PRESENTAT 

***7620** NO PRESENTAT 

***0812** 13 

 
 
D’acord amb l’establert a les bases del procés de selecció la prova teòric-pràctica té una 
puntuació entre 0 a 14 punts i té caràcter eliminatori per a tots els aspirants que no obtingut 
una puntuació mínima de 7 punts. 
 
Es convoca aquells aspirants que han superat la primera prova teòric-pràctica amb un mínim de 
7 punts a la realització de les proves físiques el dia 20 de gener de 2021 a les 09:00 hores al 
Camp de futbol municipal de Cabrils (Avinguda Zona Esportiva s/n). 
 
Per realitzar les proves físiques, els aspirants hauran de lliurar a l'òrgan de selecció un certificat 
mèdic oficial expedit com a màxim tres mesos abans de la realització de les proves en el qual 
es faci constar que reuneixen les condicions físiques i necessàries per portar-les a terme. La no 
presentació d'aquest certificat comportarà l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu. 
Abans de l'inici de la realització d'aquesta prova, es prendrà l'alçada dels/de les aspirants, 
els/les quals hauran de tenir una alçada mínima de 1,65 m. els homes i 1,60 m. les dones 
(alçada mínima establerta a l'article 2 de les bases). 
 
Cabrils, 15 de gener de 2021  
 
 
 
 
 

 
 


