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ACTA TRIBUNAL OUALIFICADOR. RESOLUCIO PROVES PSICOTECNIOUES I
CONVOCATORIA ENTREVISTA PERSONAL 2 PLACES D'AGENT DE LA
POLICIA LOCAL (GRUP C2^.
Vilafranca del Penedes, 18 d'octubre de 2019
El passat 10 d'octubre de 2019 es convoquen als diferents aspirants que van
superar les proves fis.iques per tal de dur a terme les proves psicotecniques, a les
instal-lacions d'ASSEP (C/Industria, 14, la planta de Vilafranca del Penedes),
prevlstes en el punt 6 de les bases reguladores, 5e exercici.
Compareix com a membre del Tribunal el senyor Albert Romero Pizarro.
Els 15 aspirants passen a realitzar les diferents proves en base al seguent
procediment:
En primer Hoc, el candidat/a realitza el test aptitudinal EFAI-3, que
proporciona una avaluacio de la intel-ligencia general de la persona
(raonament verbal, aptitud espaial, calcul numeric i raonament abstracte).
Posteriorment s'administra la prova COMPETEA, questionari que avalua
diverses competencies de I'individu en el context laboral i el CTC, test que
valora trets patologics o problematics que poden estar presents en la
personalitat normal.
En una Jornada diferent, es realitza una entrevista individual al subjecte
avaluat, -per tal de recollir dades sobre la seva trajectoria professional i
personal, fent emfasi en la seva situacio actual, aixi com en vivencies
passades significatives i expectatives futures. Al mateix temps, s'intenta
contrastar les puntuacions significatives obtingudes a les proves
psicotecniques i resoldre possibles dubtes importants per a la valoracio final.
Tota la informacio recollida en les entrevistes s'ha analitzat exhaustivament i
s'ha complementat amb les dades obtingudes dels instruments psicotecnics
administrats.
De la realitzacio de les esmentades proves resulten els seguents resultats:
\ Son declarats APTES els seguents candidats:
Oriol Rius Garrido
Miguel Angel Gomez Aquilino
Enrique Suarez del Baho
Jose Sanchez Galeano
Carlos Javier Galla Perez
Sergio Chiva Rivera
Alejandro Amour Corral
Son declarats NO APTES els seguents candidats:
Aitor Lopez Galiano
Marc Mateo Sabria
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Alberto Moreno Fernandez
Jose Manuel Jimenez Ferran
Alexander Gimenez Vidal
Damia Cercos Muntada
Victor Castillo Manzanares
Ivan Pacheco Hormigos

D'acord amb aquests resultats I tal i com indiquen les bases reguladores del proces,
en e| seu punt 6e, els aspirants que han superat les proves psicotechiques han de
presenter aquella documentacio acreditativa dels requisits i/o merits previstos en
les bases. El termini per a presenter aquesta documentacio finalitza-^el proper 30
d'octubre de 2019.
I sense cap altra qiiestio es dona per finalitzada la.sessio, de la qual s'esten
aquesta acta.
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