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ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA 
REALITZACIÓ PROVA MÈDICA I ENTREVISTA PERSONAL 3 PLACES D'AGENT 

DE LA POLICIA LOCAL, 1 RESERVADA A MOBILITAT HORITZONTAL(GRUP 
C2). 
 

Vilafranca del Penedès, 24 de juliol de 2017 
 
Atès que ahir dilluns 23 de juliol es varen realitzar les proves psicotècniques  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. 

 

Atès que s’ha convocat als diferents aspirants  previst que els dies 25 i 26 de juliol 
es realitzin les  entrevistes individuals al subjectes avaluats, 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. 
 

Atès que està previst l’inici del curs de Formació Bàsica de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya el proper dia 3 de setembre, sent necessari agilitzar la 

realització de les proves restants del procés selectiu. 
 
A l’espera dels resultats definitius de la prova psicotècnica, fent especial menció 

que la mateixa és eliminatòria (als efectes de donar compliment al principi d’agilitat 
en la gestió dels processos selectius i que no afecta els drets dels aspirants, atès 

que es garanteix que tots poden realitzar les proves): 
 

- Es convoca als/les aspirants a la realització de la revisió mèdica prevista al 
punt 6.A.6è exercici de la fase d’oposició per tal de comprovar que no 
existeix cap de les causes previstes en l’Annex II. La revisió mèdica tindrà 

lloc al Centre Mèdic Montblanc, c/ Montblanc, 37, Baixos de Vilafranca del 
Penedès, el dia 27 de juliol de 2018, segons la graella adjunta: 

 

DIVENDRES 27 DE JULIOL DE 2018   

De Arriba Bote, Pau 9:00 

De Frutos Enjuto, Susana 9:15 

De la Fuente Babero, Lucía 9:30 

Duarte Cruz, Carlos 9:45 
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Fernández Villalba, Lorenzo 10:00 

Navarrete Molina, Daniel 10:15 

Vazquez Ivernón, José 10:30 

Vranceanu Stanculescu, Dragos A. 11:00 

 
- S’informa de manera expressa que els/les aspirants hauran d’assisitr amb 

dejú, indispensablement (mínim de 5 hores d’ingerir aliments sòlids i líquids, 
a excepció d’aigua. 

- Si utilitzen ulleres hauran de portar-les. 

 
A més d’aquesta convocatòria, s’informa que l’entrevista personal recollida en 

l’apartat 6. B. F) a la fase de concurs, amb el següent contingut (transcripció 
literal): 
 
F) Entrevista personal  
 
El tribunal qualificador realitzarà una entrevista personal amb els/les aspirants que hagin superat les 

fase d’oposició, a fi de determinar i clarificar els valors professionals aportats que millor s’adeqüin a les 

places convocades. Aquesta prova no tindrà caràcter eliminatori i tindrà una puntuació de 0 a 3 punts. 

 
Es celebrarà el proper dimarts dia 31 de juliol a les dependències de la Policia Local 

situades al C/Pati del Gall, 16 (08720) de Vilafranca del Penedès, d’acord amb la 
graella adjunta provisional: 
 

DIMARTS 31 DE JULIOL DE 2018   

De Arriba Bote, Pau 9:30 

De Frutos Enjuto, Susana 10:00 

De la Fuente Babero, Lucía 10:30 

Duarte Cruz, Carlos 11:00 

Fernández Villalba, Lorenzo 11:30 

Navarrete Molina, Daniel 12:00 

Vazquez Ivernón, José 12:30 

Vranceanu Stanculescu, Dragos A. 13:00 

 
 
El president,        El secretari, 

  
 

 
 
Albert Romero Pizarro      Victor Laspalas Zanuy 
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