ACTA DEFINITIVA PROCÉS SELECTIU DEL CONCURS-OPOSICIÓ D’1 PLAÇA
DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Vilafranca del Penedès, 13 de juny de 2018.
En aquesta data es reben els resultats dels exercicis psicotècnics previstos en el
punt 6.2 B de les bases reguladores el procés selectiu. La bateria de test
psicotècnics es va realitzar el passat dia 5 de juny i l’entrevista complementària el
passat dijous dia 7 de juny a les instal·lacions d’ASSEP SL (C/Indústria, 14, de
Vilafranca del Penedès), amb els següents resultats:
Albiol Rocha, David: APTE
Ferreira Pascual, Yuri: APTE
Hervás Morales, Santiago: APTE
Ortega Serrano, Carlos: NO APTE
Amb aquests resultats i tenint en compte les puntuacions obtingudes pels aspirants
es preveu el següent:
-

-

-

Es preveu amb caràcter exclòs que tots els aspirants restem exempts de
realització la revisió mèdica, en trobar-se en situació de servei actiu a la
Policia de Vilafranca del Penedès.
Que de conformitat amb allò previst a l’apartat 9 de les bases reguladores,
el Tribunal Qualificador proposa l’enviament de l’aspirant Santiago Hervás
Morales per a la realització del curs de Caporal tan bon punt s’obrin les
inscripcions.
Declarar que els aspirants que han superat les proves del procés selectiu
sense obtenir la plaça, quedan en expectativa de possibles nomenaments
temporals en cas de vacants sobrevingudes, d’acord amb la normativa de
funció pública.

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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