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ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. RESOLUCIÓ PROVES PSICOTÈCNIQUES I 
CONVOCATÒRIA ENTREVISTA PERSONAL 4 PLACES D'AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL (GRUP C2). 
 
Vilafranca del Penedès, 1 d’agost de 2017 
 
El passat 27 de juliol de 2017 es convoquen als diferents aspirants que van superar 
les proves físiques per tal de dur a terme les proves psicotècniques, a l’Edifici 
l’Enològica (C/Amàlia Soler, 23-29, Vilafranca del Penedès), previstes en el punt 6 
de les bases reguladores, 5è exercici. 
 
Compareix el President del Tribunal, senyor Albert Romero Pizarro acompanyat del 
Secretari, senyor Victor Laspalas Zanuy, per donar compliment a les previsions del 
Decret 233/2002. 
 
Els 17 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: 
 

- Bernardo Arias Tebas 
- Víctor José Arroyo Alcoba 
- Miguel Ávalo Martínez 
- Jesús Coronado Pascual 
- Alejandro de la Fuente Cerezo 
- Alexander Giménez Vidal 
- Javier Jiménez García 
- Francisco Javier Justícia Díaz 
- Roger Moragas Quesada 
- Oscar Somoza Beiro 
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- Carlos Duarte Cruz 
 
Són declarats NO APTES els següents candidats: 
 

- Vicente Alonso Martínez 
- Oriol Buenaventura Boada 
- Iván Pacheco Hormigos 
- Pol Salguero Tudela 
- Cristian Sañudo Calavia 
- Enrique Suárez del Baño 

 
D’acord amb aquests resultats, es convoca als aspirants que han superat el 
psicotècnic a la realització de l’entrevista personal, prevista a les bases reguladores 
del procés selectiu, a la Casa Consistorial, c/ Cort 14 (sala Taula Rodona) de 
Vilafranca del Penedès, el dia 28 d’agost de 2017, segons la graella adjunta: 
 

DILLUNS 28 D'AGOST   

Bernardo Arias Tebas 9H 

Víctor José Arroyo Alcoba 9:30H 

Miguel Ávalo Martínez 10H 

Jesús Coronado Pascual 10:30H 

Alejandro de la Fuente Cerezo 11H 

Alexander Giménez Vidal 11:30H 

Javier Jiménez García 12H 

Francisco Javier Justícia Díaz 12:30H 

Roger Moragas Quesada 13H 

Oscar Somoza Beiro 13:30H 

Carlos Duarte Cruz 14H 
 

 
 
 
 
 
El president,        El secretari, 
  
 
 
Albert Romero Pizarro      Victor Laspalas Zanuy 

 
 

 
 


