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ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. RESOLUCIÓ PROVA TEÒRICA I 

PRÀCTICA PREVISTA AL PUNT 6è DE LES BASES REGULADORES PER 
AL PROCÉS SELECTIU D’UN/A OFICIAL 1a GRUISTA 
 

Vilafranca del Penedès, 26 d’abril de 2022 
 

A les 09:00h es constitueix el Tribunal Qualificador del concurs específic 
convocat per a la selecció d’un/a Oficial 1a Gruista, a les dependències de la 

Policia Local de Vilafranca del Penedès.  
 
Presideix el Tribunal el senyor Albert Romero Pizarro (Inspector de la Policia 

Local) i actuen com a vocals el senyor David Muñoz Varela (Sergent Cap 
d’Àrea de Trànsit de la Policia Local) i la senyora Almudena Pedreño Bueno 

(cap del Servei de Recursos Humans i Organització), 
 

La prova s’ha celebrat a les 09:06, assistint un total de 2 aspirants dels 4 
admesos en el corresponent Decret. Es fa entrega de la prova teòrica 
(consistent en respondre 30 preguntes tipus test més tres de reserva), 

donant un termini de 45 minuts com a temps màxim per a la resolució de 
les mateixes. La puntuació màxima d’aquesta prova és de 10 punts, sent 

necessari un mínim de 5 punts per a superar-la i continuar en el procés. 
Els resultats són els següents: 
 

NP: No presentat 
NA: No apta/e 

 
 

COGNOMS I NOM DNI PROVA TEÒRICA 

Paneque Cordoba, David 
39****62 

Z 
NP 

Ribera Luque, Marc 471****1S NP 

Rodriguez Medina, Antoni 5448****Y 5,5 

Thiongabe, Babacar ****6365T 7,16 

 

Posteriorment, a les 10h, els dos aspirants que han superat la prova teòrica, 
procedeixen a realitzar la prova pràctica que consisteix en la conducció de la 

grua reglamentària i la realització d’accions pròpies del lloc de treball. 
Aquesta prova té una puntuació màxima de 10 punts, sent necessari un 
mínim de 5 punts per a superar-la. Per tal de valorar-la s’ha tingut en 

compte les repeticions de la maniobra que s’han hagut de realitzar, així com 
si durant la realització de la maniobra s’han tocat els cons que marcaven el 

camí a seguir.  
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Els resultats són els següents: 

 

COGNOMS I NOM DNI PROVA TEÒRICA PROVA PRÀCTICA TOTAL 

Rodriguez Medina, Antoni 5448****Y 5,5 10 15,5 

Thiongabe, Babacar ****6365T 7,16 9 16,16 

 
 

Tal i com indiquen les bases reguladores del procés, en el seu punt 6.5, 
els/les aspirants que hagin superat les proves anteriors han de presentar 

aquella documentació acreditativa dels requisits i/o mèrits previstos en les 
bases en el termini de 5 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació 
de la present acta a la web municipal. 

 
I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén 

aquesta acta que signen el president i els vocals del Tribunal.  
 
 

 
El President       Vocals  
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