ACTA FINAL PROCÉS SELECTIU DEL CONCURS-OPOSICIÓ D’1 PLAÇA DE
SOTSINSPECTOR EN RÈGIM D’INTERINITAT DE LA POLICIA LOCAL DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Vilafranca del Penedès, 16 de juliol de 2019.
El passat 10 de juliol de 2019 es va convocar a l’únic aspirant que participa en el
procés 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.
L’ aspirant passa a realitzar les diferents proves en base al següent procediment:
-

En primer lloc, el candidat/a realitza 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 s’administra la prova COMPETEA, qüestionari que avalua
diverses competències de l’individu en el context laboral. Finalment, es
completa amb la prova BIP- Inventari Bochum, que avalua 19 escales
substantives de personalitat i competències professionals.

-

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 l’entrevista s’ha analitzat exhaustivament i s’ha complementat
amb les dades obtingudes dels instruments psicotècnics administrats.

De la realització de les esmentades proves resulta el següent resultat:
És declarat APTE el següent candidat:
-

Joan Antoni Vich Carbonell

Posteriorment es procedeix a realitzar la valoració de mèrits de la fase de concurs,
d’acord amb els mèrits i barems establerts al punt 6 B de les bases reguladores del
procés selectiu, fent que l’aspirant sumi la següent puntuació i d’acord amb el
quadre annex que acompanya aquesta acta, on s’especifica la puntuació obtinguda
en cada apartat previst al punt 6è de les bases reguladores:

COGNOMS I NOM

PUNTUACIÓ
TOTAL FASE
CONCURS

VICH CARBONELL, JOAN A

10
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D’acord amb les puntuacions obtingudes a la fase d’oposició, l’aspirant suma dins del procés
selectiu la següent puntuació total:
COGNOMS I NOM

PUNTUACIÓ
TOTAL

VICH CARBONELL, JOAN A

32,70

Finalitzat doncs el procés es proposa elevar a l’òrgan competent el nomenament
com a funcionari interí el següent aspirant:
-

Joan Antoni Vich Carbonell

I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta que signen el president i membres del Tribunal.
El president,
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