
 

ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. VALORACIÓ CURRICULAR  

 

Vilafranca del Penedès, 25 d’abril de 2022. 
 

A les 9:00h es constitueix el Tribunal Qualificador del concurs-oposició 

convocat per a la selecció de 2 places de Sergents de la Policia Local, 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 Jose Luis 

Corrales Federico (membre designat per l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya), el senyor Antonio Picon Parra (Inspector de la Policia Local de 

Sant Pere de Ribes) i la senyora Almudena Pedreño Bueno (Cap del Servei 

de Recursos Humans i Organització) com a secretària.  

Es procedeix a la valoració dels mèrits al·legats pels aspirants que 

continuen en el procés, d’acord amb allò previst al punt 6.B de les bases 

reguladores del procés. Respecte a l’apartat de 6.B.f) Recompenses i 

distincions, s’acorda realitzar les següents valoracions: 

- Per felicitació pública simple: 0,10 punts 

- Per felicitació individual tipus A o diploma al mèrit: 0,20 punts 

- Per medalla de bronze: 0,30 punts 

- Per medalla de plata: 0,40 punts  

I els resultats obtinguts són els següents:   

DNI 
EXPERIÈNCIA 

PROFESSIONAL 
FORMACIÓ 

TITULACIÓ 
ACADÈMICA 

CATALÀ/ 
IDIOMES 

DOCÈNCIA FELICITACIONS TOTAL 

4****599B 2 1,5 0,7 0,75   1,5 6,45 

37****86C 3 2   0,25 0,6 1,5 7,35 

4681****T 3 2 0,7 0,75 0,1 1,4 7,95 

 

Així doncs la suma de les proves realitzades i de la valoració dels mèrits, és 

la següent: 

DNI PROVA TEÒRICA PROVA PRÀCTICA MÈRITS TOTAL 

4****599B 5,75 5,40 6,45 17,60 

37****86C 8,90 7,86 7,35 24,11 

4681****T 7,05 7,98 7,95 22,98 

 

 



 

Vistos els resultats, el Tribunal Qualificador considera innecessari la 
realització de l’entrevista personal doncs la realització de la mateixa no 

alteraria els resultats ja obtinguts.   
 

Amb aquests resultats finals el Tribunal Qualificador, de conformitat amb 

allò previst a l’apartat 9è de les bases reguladores, proposa l’enviament per 

a la realització del curs de Sergent, tan bon punt s’obrin les inscripcions, 

dels següents aspirants amb major puntuació: 

 José Carpallo Pozo 

 David Muñoz Varela  

 

I sense cap altra qüestió es dona per finalitzada la sessió, de la qual s’estén 
aquesta acta. 

 

El President,       Vocals, 
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