ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. 2 PLACES DE CAPORAL DE LA
POLICIA LOCAL.
Vilafranca del Penedès, 26 de gener de 2021.
A les 9:30 es constitueix el Tribunal Qualificador del concurs-oposició
convocat per a la selecció, com a personal funcionari, de 2 places de
Caporal de la Policia Local, per promoció interna (grup C1) a l’Edifici de
l’Enològica de Vilafranca del Pendès.
Presideix el Tribunal l’Inspector de la Policia Local de Vilafranca del Penedès,
el senyor Alberto Romero Pizarro; actuen com a vocals el senyor José Luís
Corrales Federico (nomenat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya); el senyor Dionís Ginés Parrilla (nomenat per la Direcció General
de Seguretat Ciutadana), el senyor Joan Anton Vich Carbonell
(SotsInspector de la Policia Local de Vilafranca del Penedès) i la senyora
Almudena Pedreño Bueno (Cap del Servei de Recursos Humans i
Organització) com a secretària.
Obert l'acte a les 11h, són cridats tots els aspirants admesos al procés
selectiu, assistint la totalitat dels mateixos, un total de 6. Es realitza en
primera instància el 4rt exercici previst en el punt 6 A de les bases
reguladores, prova teòrica, donant un termini d’1 hora com a temps màxim
per a la resolució de la prova, consistent en respondre 50 preguntes de
tipus test, amb els següents resultats:
COGNOMS I NOM
ALBIOL ROCHA, DAVID
ALEO PEREZ, DANIEL
FERNANDEZ VILLALBA, FRANCISCO JAVIER
FERREIRA PASCUAL, YURI
ORTEGA SERRANO, CARLOS
PRADELL HERNANDEZ, JORDI

DNI
4****485 W
44****91 Y
476****4 K
5242**** H
****4592 E
3****552 C

PROVA
TEÒRICA
NA
NA
6,35
NA
8
NA

Un cop finalitzada la correcció d’aquesta prova, es notifica el resultat als
aspirants i s’entrega la prova pràctica corresponent al 5è exercici, prevista
en el punt 6A de les bases reguladores, només als dos aspirants que han
superat la prova teòrica. La resta d’aspirants abandonen el procés. Per tal
de realitzar la prova pràctica, disposen d’un màxim de 90 minuts.
Una vegada van finalitzar els dos aspirants, el Tribunal va disposar que
cadascun d’ells, per separat, llegís el seu exercici per tal de demanar
aclariments.
Els resultats obtinguts són els següents:
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COGNOMS I NOM
FERNANDEZ VILLALBA, FRANCISCO JAVIER
ORTEGA SERRANO, CARLOS

DNI
476****4 K
****4592 E

PROVA
PRÀCTICA
6
7

Un cop corregits els exercicis, es dona per finalitzada la sessió.
Es convoca als aspirants/tes, que han resultat aptes, en aquesta prova
pràctica, el dia 3 de febrer de 2021, 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,
ALBERT
ROMERO
PIZARRO - DNI
37373286B
(AUT)

Els vocals,

Digitally signed by
ALBERT ROMERO
PIZARRO - DNI
37373286B (AUT)
Date: 2021.01.28
17:02:26 +01'00'

Signat digitalment

Dionisio Ginés per Dionisio Ginés
Parrilla - DNI Parrilla - DNI
38054718E (TCAT)
38054718E
Data: 2021.01.29
(TCAT)
09:16:36 +01'00'

CORRALES Firmado
digitalmente por
FEDERICO, CORRALES
JOSE
JOSE LUIS FEDERICO,
LUIS
(AUTENTICACIÓN)
(AUTENTICA
Fecha: 2021.01.29
CIÓN)
14:48:57 +01'00'

JOAN ANTONI
VICH
CARBONELL DNI 43039327W
(AUT)

Digitally signed by
JOAN ANTONI VICH
CARBONELL - DNI
43039327W (AUT)
Date: 2021.02.01
07:13:14 +01'00'

CPISR-1 C Digitally signed
by CPISR-1 C
ALMUDENA ALMUDENA
BUENO
PEDREÑO PEDREÑO
Date: 2021.02.01
BUENO
07:42:53 +01'00'
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