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Resultat prova pràctica del procés de selecció mitjançant concurs-oposició lliure, en 
règim interí, d’una plaça d’inspector/a de la policia local de Sant Vicenç dels Horts  de 
la plantilla de personal funcionari de l’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. (BOPB 
24/02/2021) 

Resultat de la prova pràctica.

Núm. registre prova pràctica
E2021006954 no presentat
E2021004801 16,74
E2021006884 12,99
E2021006745 13,16
E2021005466 11,54
E2021005347 13,49
E2021006616 13,86
E2021005942 Nul·la 
E2021005574 12,3
E2021006053 13,37
E2021005930 19,30
E2021005390 15,87
E2021005968 17,27
E2021006895 no presentat
E2021004728 9,42
E2021005725 16,37
E2021006967 no presentat
E2021006752 17,99
E2021006730 no presentat

Segons les  bases reguladores del  procés de selecció,  el  segon exercici  sobre un 
màxim  de  30  punts  i  en  restaran  eliminades  les  persones  aspirants  que  no 
obtinguin la puntuació mínima de 15 punts.

Es  convoca  a  les  persones  aspirants  que  han  resultat  APTES  a  la  tercera  prova  que 
consisteix  en l’elaboració, presentació i defensa davant l’òrgan de selecció d’un 
projecte  de  gestió,  des  de  l’anàlisi  competencial  de l’àmbit  administratiu  dels 
cossos de policia local i  en un context de policia orientada a la proximitat i la 
intervenció comunitària, desenvolupar un projecte de policia administrativa que 
integri  totes  les  fases  del  procediment,   la  distribució  orgànica,  funcional  i 
operativa dels recursos humans i materials, així com el seguiment i avaluació dels 
resultats i la qualitat del servei. 

L’exposició  haurà  d’ajustar-se  al  contingut  del  projecte  presentat  i  es 
desenvoluparà davant d’aquest durant un temps màxim de 20 minuts, al final 

842a9102-b6d0-4474-8b84-72ba13f670c7
Es pot verificar a www.svh.cat/cove
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dels quals, els membres de l’òrgan podran formular les preguntes i aclariments 
que s’escaiguin sobre el  treball  presentat i  exposat. L’òrgan de selecció,  però, 
podrà reduir el temps d’exposició a un temps comú no inferior a 10 minuts. Les 
condicions d’exposició estaran definides i  publicades amb la convocatòria a la 
prova. 

El dia de realització serà el dia 15 de juny a l’hora indicada a la taula següent:

Núm. registre hora convocatòria
E2021004801 09:30
E2021005930 10:00
E2021005390 11:00
E2021005968 11:30
E2021005725 12:00
E2021006752 12:30

Sant Vicenç dels Horts, 7 de juny de 2021 

El president del tribunal qualificador
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