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ACTA 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, 1 de juliol de 2019. 

 
 
A les 9:00, a l’edifici de l’Enològica de Vilafranca del Penedès, es constitueix el 

Tribunal Qualificador del concurs-oposició convocat per a la selecció, com a 
personal funcionari, d’1 plaça de SotsInspector de la Policia Local (grup C1) en 

règim d’interinitat.  
 
 

Presideix el Tribunal, l’Inspector de la Policia Local de Vilafranca del Penedès senyor 
Alberto Romero Pizarro; actuen com a vocals el senyor Antonio Picón Parra 

(Inspector Cap de la Policia Local de Sant Pere de Ribes); el senyor Jordi Altarriba 
Guitart (nomenat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya), el senyor Dionís 
Ginés Parrilla, membre designat per la Direcció General de Seguretat Ciutadana i la 

senyora Almudena Pedreño Bueno (Cap del Servei de Recursos Humans) com a 
secretària. 

 
 
Obert l'acte, compareix a les 10h el sr. Joan Antoni Vich Carbonell, únic aspirant 

convocat i admès en el procés selectiu. Es porta a terme la prova pràctica que 
consisteix en resoldre un supòsit pràctic, proposat pel Tribunal, tal i com preveuen 

les bases de la convocatòria. El sr. Vich va disposar de dues hores per a la resolució 
del supòsit. El resultat que obté el sr. Vich en aquesta prova pràctica és de 7,5 
punts; per tant resulta apte d’aquest primer exercici. 

 
 

Seguidament, a les 13h, el sr. Vich es cridat per a realitzar la defensa del projecte 
de gestió, reestructuració i organització de la Policia Local de Vilafranca, que ha 
presentat seguint les bases reguladores del procés. En aquesta segona prova el sr. 

Vich obté un resultat de 15,2 punts, resultant doncs apte també en aquesta prova.  
 

 

Els membres del Tribunal acorden no realitzar la prova Entrevista personal prevista 
en el punt G de la fase de concurs de les bases reguladores. 
 

 

Es convoca al sr. Vich, aspirant que ha superat les proves, el dia 10 de juliol de 

2019 a les 10:00h, a les instal·lacions d’Assep (C/Indústria, 14, 1a planta, (08720) 
Vilafranca del Penedès), per a la realització de la prova psicotècnica prevista en el 
punt 6 de les bases reguladores, 2n exercici. 
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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,       Els vocals, 

   
 
 

 
Albert Romero Pizarro      
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