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ACTA PROCÉS SELECTIU DEL CONCURS-OPOSICIÓ D’1 PLAÇA DE CAPORAL 
DE LA POLICIA LOCAL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 
Vilafranca del Penedès, 15 de maig de 2018. 

 
A les 9:00, a la Pista d’Atletisme de la zona esportiva municipal 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 Caporal de la Policia Local (grup 
C1).  

 
Presideix el Tribunal, l’Inspector de la Policia Local de Vilafranca del Penedès senyor 

Alberto Romero Pizarro; actuen com a vocals el senyor Oscar Ruiz Magán (Sergent 
de la Policia Local de el Prat de Llobregat); el senyor Pere Ferré Bundó (nomenat 
per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya), el senyor Antoni Raya Fernández, 

membre designat per la Direcció General de Seguretat Ciutadana i el senyor Victor 
Laspalas Zanuy (Cap del Servei de Recursos Humans) com a secretari. 

 
Obert l'acte, són cridats tots els aspirants convocats i admesos en el procés 
selectiu, compareixent tots 4. Es porten a terme les proves físiques que preveu la 

base 6.A.3 de la convocatòria.  

Els aspirants obtenen el resultat d’APTE en totes les proves, celebrant-se les 

mateixes sense cap incidència destacable i d’acord amb les previsions de les bases 
reguladores. 

Un cop realitzades les proves físiques, es convoca als aspirants que han superat les 

mateixes a l’edifici municipal La Fassina a les 10:45 per tal de realitzar la prova 
teòrica consistent en la resolució d’un test de 50 preguntes amb el temps màxim de 

60 minuts, amb els següents resultats: 

 
ASPIRANT  NOTA 

ALBIOL ROCHA, DAVID 6,45 

FERREIRA PASCUAL, YURI 5,65 

HERVÁS MORALES, 
SANTIAGO 

5,75 

 
ORTEGA SERRANO, CARLOS 5,7 

Amb posterioritat a la mateixa, els aspirants realitzen la prova pràctica, consistent 
en la resolució de 9 supòsits basats en casos reals de diferents àmbits d’actuació de 
la Policia Local. Tots els supòsits tenen un valor idèntic respecte la puntuació total 

de l’exercici, amb els següents resultats: 

 
ASPIRANT  NOTA 

ALBIOL ROCHA, DAVID 5,55 

FERREIRA PASCUAL, YURI 5,66 

HERVÁS MORALES, 
SANTIAGO 

9,27 

 
ORTEGA SERRANO, CARLOS 6,16 
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Un cop corregides les proves, els membres del Tribunal procedeixen a la valoració 
de mèrits d’acord amb el concurs recollit al punt 6 B de les bases reguladores del 

procés selectiu, obtenint la següent puntuació total cada aspirant, d’acord amb el 
full annex que acompanya aquesta acta. 

 
ASPIRANT  NOTA 

ALBIOL ROCHA, DAVID 4,15 

FERREIRA PASCUAL, YURI 4,5 

HERVÁS MORALES, 

SANTIAGO 

5,9 

 
ORTEGA SERRANO, CARLOS 2,85 

 
Per tant de les diferents proves fases del procés selectiu, els resultats són els 

següents: 
 
ASPIRANT FASE 

OPOSICIÓ 
FASE 
CONCURS 

TOTAL 
PROCÉS 
SELECTIU 

ALBIOL ROCHA, DAVID 12 4,15 16,15 
FERRERIA PASCUAL, YURI 11,31 4,5 15,81 
HERVÁS MORALES, 
SANTIAGO 

15,02 5,9 26,36 

 
ORTEGA SERRANO, CARLOS 11,86 2,85 14,71 

 

D’acord amb els resultats obtinguts, els 4 aspirants seran cridats a la realització de 

la prova psicotècnica previst en el punt 6.2 de les bases reguladores del procés 
selectiu. 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. 

 
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. 
 
El president,         El secretari, 

  
 

 
 
Albert Romero Pizarro          Victor Laspalas Zanuy 

 
 

 
 
 

Els vocals, 
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