ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. RESOLUCIÓ PROVA PSICOTÈCNICA
PROCÉS SELECTIU 3 PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL (GRUP C2).
Vilafranca del Penedès, 30 de juliol de 2018.
El passat 23 de juliol de 2018 es va convocar als diferents aspirants que van
superar les proves físiques per tal de dur a terme les proves psicotècniques, a les
dependències d’ASSEP (C/Indústira, 11, Vilafranca del Penedès), previstes a les
bases reguladores del procés selectiu.
Els/Les aspirants passen a realitzar les diferents proves en base al següent
procediment:
-

En primer lloc, el candidat/a realitza el test aptitudinal EFAI-3, que
proporciona una avaluació de la intel·ligència general de la persona
(raonament verbal, aptitud espaial, càlcul numèric i raonament abstracte).
Posteriorment s’administra la prova COMPETEA, qüestionari que avalua
diverses competències de l’individu en el context laboral. Finalment, es
completa amb la prova PAI, que avalua 22 escales substantives de variables
clínicament rellevants en diferents àrees de la personalitat i la psicopatologia.

-

Posteriorment, es realitza una entrevista individual al subjecte avaluat, per
tal de recollir dades sobre la seva trajectòria professional i personal, fent
èmfasi en la seva situació actual, 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 les entrevistes s’ha analitzat exhaustivament i s’ha
complementat amb les dades obtingudes dels instruments psicotècnics
administrats.

De la realització de les esmentades proves resulten els següents resultats:
Són declarats APTES els següents candidats:
-

Pau de Arriba Bote.
Susana de Frutos Enjuto
Carlos Duarte Cruz
Lorenzo Fernández Villalba
José Vázquez Ivernón
Dragos A. Vranceanu Stanculescu

Són declarats NO APTES els següents candidats:
-

Lucía de la Fuente Barbero
Daniel Navarrete Molina

D’acord amb aquests resultats, es manté la convocatòria per a la realització de la
prova d’Entrevista personal re d’acord amb allò previst a l’Acte d’aquest Tribunal
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Qualificador de data 24 de juliol, pels aspirants que han obtingut la qualificació
d’APTE a la prova psicotècnica.
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