ACTA
TRIBUNAL
PSICOTÈCNIQUES.

OUALIFICADOR.

RESOLUCIÓ

PROVES

Vilafranca del Penedès, 4 de març de 2021.
El passat 26 de febrer de 2021 es convoca als aspirants, que va superar les
proves teòriques i pràctiques, per tal de dur a terme les proves
psicotècniques a les instal·lacions d'ASSEP (C/Industria, 14, 1a planta, de
Vilafranca del Penedès), previstes en el punt 6è de les bases reguladores,
2n exercici.
Compareix com a membre del Tribunal el senyor Albert Romero Pizarro.
Els aspirants passen a realitzar les diferents proves en base al següent
procediment:
En primer lloc, els candidats realitzen el test aptitudinal EFAI-4, que
proporciona una avaluació de la intel·ligència general de la persona
(raonament verbal, aptitud espaial, càlcul numèric i raonament abstracte).
Posteriorment, es completa la prova BIP - Inventari Bochum, que avalua 19
escales substantives de personalitat i competències professionals.
Finalment, s’administra la prova COMPETEA, qüestionari que avalua
diverses competències de l'individu en el context laboral.
En una jornada diferent, en concret el dia 2 de març, es realitzen les
entrevistes individuals, per tal de recollir dades sobre les seves trajectòries
professionals i personals, fent èmfasi en les seves situacions actuals, així
com en vivències passades significatives i expectatives futures. Al mateix
temps, s'intenta contrastar les puntuacions significatives obtingudes a les
proves psicotècniques i resoldre possibles dubtes importants per a la
valoració final. Tota la informació recollida en l’ entrevista s'ha analitzat
exhaustivament i s'ha complementat amb les dades obtingudes dels
instruments psicotècnics administrats.
De la valoració dels resultats derivats d’aquest procés es declaren APTES,
per exercir del càrrec de Sergent, als següents candidats:
- Juan Vicente Alcalà Rodríguez
- José Carpallo Pozo
- David Muñoz Varela
D'acord amb aquests resultats i tal i com indiquen les bases reguladores del
procés, en e| seu punt 6e, els aspirants que han superat les proves
psicotècniques han de presentar aquella documentació acreditativa dels
requisits i/o mèrits previstos en les bases. El termini per a presentar
aquesta documentació finalitza el proper 15 de març de 2021.
I sense cap altra qüestió es dona per finalitzada la sessió, de la qual s’estén
aquesta acta.
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