ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. 2 PLACES DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL
Vilafranca del Penedès, 3 de febrer de 2020
A les 9:00, a la zona esportiva municipal de Vilafranca del Penedès, 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 (promoció interna). Presideix el
Tribunal l’Inspector de la Policia Local de Vilafranca del Penedès, el senyor Albert Romero
Pizarro; actuen com a vocals el senyor Joan Anton Vich Carbonell (SotsInspector de la
Policia Local de Vilafranca i la senyora Almudena Pedreño Bueno (Cap del Servei de
Recursos Humans i Organització) com a secretària.
Obert l'acte, són cridats tots els aspirants convocats i que van superar les proves anteriors
del procés selectiu, compareixent els aspirants dels quals figuren resultats. Es porten a
terme les proves físiques que preveu la base 6.A.3 de la convocatòria, les quals passen a
enumerar-se:
Primera subprova: resistència aeròbica
Consistirà en fer una cursa a peu de 1.500 metres llisos.
Segona subprova: velocitat
Consistirà en fer una cursa a peu de 50 metres llisos.
Tercera subprova: força
Consistirà en mantenir-se penjat de braços a una barra amb el coll per damunt de la barra.
Quarta subprova: potència
Consistirà en llençar una pilota medicinal cap endarrera.
Les persones que compareixen en aquesta prova són les relacionades i avaluades en
aquesta acta, els/les aspirants aptes són els que han assolit uns resultats o temps mínims
d’acord amb les graelles de valoració que figuren a l’Annex III de les bases reguladores del
procés selectiu. Els que no han estat aptes (NA) en alguna de les subproves resten exclosos
del procés selectiu.
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Es convoca a l’aspirant que ha superat les proves físiques el dia 15 de febrer de 2021 a les
15:30, a les instal·lacions d’Assep (C/Indústria, 14, 1a planta, (08720) Vilafranca del
Penedès), per a la realització de la prova psicotècnica; i a l’entrevista el dimarts 16 de
febrer a les 17h a les mateixes instal·lacions d’Assep, previst en el punt 6 de les bases
reguladores, 2n exercici.
I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta
que signen el president i el secretari del Tribunal; certifico.
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