
 

ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. 1 PLAÇA DE CAPORAL DE LA 
POLICIA LOCAL.  

 
Vilafranca del Penedès, 23 de desembre de 2021.  
 

Per la presenta acta es fa constar que el dia 30 de novembre a les 11:00h, 
amb motiu de dues sol·licituds de revisió de l’examen de la prova pràctica 

sol·licitades pels opositors amb DNI, DNI 44****91Y i del DNI 5242****H 
es constitueix el Tribunal Qualificador del concurs-oposició convocat per a la 
selecció, com a personal funcionari, d’una plaça de Caporal de la Policia 

Local, per promoció interna (grup C2) a l’Edifici de l’Enològica de Vilafranca 
del Penedès. 

 
Presideix el Tribunal l’Inspector de la Policia Local de Vilafranca del Penedès, 
el senyor Alberto Romero Pizarro; actuen com a vocals el senyor Francesc 

Longo Gonzalez (nomenat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya); 
el senyor Angel Mañoso Rodríguez (nomenat per la Direcció General de 

Seguretat Ciutadana), la senyora Almudena Pedreño Bueno (Cap del Servei 
de Recursos Humans i Organització) i el senyor Joan Anton Vich Carbonell 

(SotsInspector de la Policia Local de Vilafranca del Penedès). Es troba 
present el delegat sindical Sr. Juan Francisco Martin Iglesias.  
 

A les 11.35h del dia 30 de novembre es rep a l’aspirant DNI 44****91Y. Se 
li lliura el seu examen i se l’informa que la seva nota es troba penalitzada 

per haver contestat correctament tant sols dues preguntes de les sis de que 
constava la prova pràctica consistent en la resolució del cas pràctic que 
constava de 6 preguntes tancades de 4 alternatives. Se li lliuren les 

respostes correctes perquè puguin observar les qüestions errònies i es 
mostra conforme. Sense més a dir, signa el document conforme ha fet 

presència a la revisió i abandona la sala. 
 
A les 12.05h es rep l’aspirant DNI 5242****H. Se li lliura l’examen i el full 

de correccions de la prova de les sis de que constava la prova pràctica 
consistent en la resolució del cas pràctic que constava de 6 preguntes 

tancades de 4 alternatives. En aquesta ha encertat 3. Demana aclariment 
de la pregunta 2 i el vocal Sr. Vich li fa la reflexió, admetent l’opositor la 
resposta. De la prova a desenvolupar un cop el president li explica la 

valoració efectuada, l’opositor manifesta que creu que la prova podria estar 
aprovada degut a les respostes recollides i demana es revisi la valoració 

efectuada en seu moment ja que pensa que ha complet amb el que es 
demana a l’examen i creu que mereix una valoració millor. Sense més a dir, 
signa el document conforme ha fet presència a la revisió i abandona la sala. 

 
En data 23 de desembre de 2021, a les 10h es reuneix el Tribunal 

Qualificador del concurs-oposició convocat per a la selecció, com a personal 
funcionari, d’una plaça de Caporal de la Policia Local, per promoció interna 
(grup C2) a l’Edifici de l’Enològica de Vilafranca del Penedès per continuar 

amb la deliberació posposada el passat 30 de novembre. 
 

Que en base a la revisió d’examen sol·licitada per l’opositor dni 5242****H 
el Tribunal decideix:  



 

El membre del Tribunal designat per la Direcció General de Seguretat 
Ciutadana, informa que la seva valoració sobre el cas pràctic a 

desenvolupar és de 2 punts tal i com tenia anotat en el seu full de 
valoracions efectuades el dia de l’examen i vol mantenir aquesta valoració  
 

El Sotsinspector de la Policia Local de Vilafranca informa que la puntuació 
valorada sobre el mateix aspirant, un cop efectuada la revisió del cas pràctic 

a desenvolupar, la manté en 1,50 punts. 
 
El membre del Tribunal designat per l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya  informa que la valoració del cas pràctic a desenvolupar és de 
2.50 punts (basant-se en la correcció que va efectuar en el seu moment 

com a 1,50 + 1 punt de la segona part de l’exercici que no havia valorat) 
 
La puntuació del president del Tribunal manifesta que continua sent la 

mateixa que es va fer en el seu moment: 2,25 punts. 
 

Efectuada la mitjana de la valoració sobre els punts 2+1.50+2,50+2,25 = 
8,25 / 4 membres del Tribunal que fan la valoració, el resultat és 2,06. 

 
Per tant, la puntuació de la prova practica de l’opositor dni 5242****H, un 
cop revisada és de: 3 punts en la prova practica de sis preguntes tancades i 

2,06 en la prova pràctica a desenvolupar, essent un total de: 5,06 punts. 
 

Que la cap del servei de Recursos Humans vol fer constar que no està 
d’acord en procedir a la modificació de les notes inicialment atorgades ja 
que els arguments exposats pels vocals designats per l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya i per la Direcció General de Seguretat Ciutadana, no 
motiven de forma prou objectiva el canvi de la nota inicial atorgada a 

l’aspirant amb DNI 5242****H, doncs ni tant sols es procedeix a la lectura 
de cap dels  exercicis en aquest moment. A banda cal fer constar que el dia 
23 de novembre, data en que es realitza la prova teòrica i pràctica del 

procés selectiu, tots els membres del Tribunal van ser conscients i 
coneixedors de les notes atorgades a tots els aspirants i dels resultats finals 

d’aquesta part del procés. Tampoc en aquell moment cap membre del 
Tribunal va realitzar cap comentari respecte als resultats obtinguts. 
 

Amb la valoració i revisió efectuada els resultats obtinguts a les proves 
practiques queden de la forma següent: 

 
NA = no apte 
 

DNI PROVA 
PRÀCTICA 

4****485 W 5,75 

44****91 Y NA 

476****4 K 7 

5242**** H 5,06 

****6200 A 5,37 

 
 



 

Es convoca als aspirants/tes, que han resultat aptes, en aquesta prova 

pràctica, el dia 25 de gener de 2022, a les nou del matí, a la pista 

d’atletisme de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès, per a la 

realització de les proves d’aptitud física.  

Recordar que per poder efectuar la prova d’aptitud física tots els aspirants 

hauran de presentar un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que 

reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. 

Aquest certificat no tindrà validesa si la seva data d’expedició supera el tres 

mesos el mateix dia de l’execució de l’exercici físic. Així mateix, la no 

presentació d’aquest certificat comportarà l’exclusió automàtica del procés 

selectiu. Cal comparèixer degudament identificat per a la realització de la 

prova d’aptitud física. 

Serà del tot imprescindible que els aspirants compleixin amb les mesures 

establertes i presentin, el dia de la prova, la declaració responsable en 
relació amb la situació de pandèmia generada per la COVID’19, degudament 
signada; en cas contrari serà motiu d’exclusió.  

 
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.  
 

El president        Els vocals 
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