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ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR. 4 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL 
(GRUP C2). 
 
Vilafranca del Penedès, 15 de setembre de 2015. 
 
A les 9:00, a 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 , de 4 places d’Agent de la Policia Local (grup C2).  
 
Presideix el Tribunal, l’Inspector de la Policia Local de Vilafranca del Penedès senyor 
Alberto Romero Pizarro; actuen com a vocals el senyor Gustavo Molina Márquez 
(Sergent de la Policia Local de el Prat de Llobregat); el senyor Enric López Gil 
(Direcció General de Seguretat Ciutadana), el senyor Francesc Navarro Sánchez 
(nomenat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya) i el senyor Victor 
Laspalas Zanuy (Tècnic del Servei de Recursos Humans) com a secretari, assisteix 
el senyor Ismael Gamero Hernández (President de la Junta de Personal) com 
observador nomenat per la representació del personal.   
 
Obert l'acte, són cridats tots els aspirants convocats i que van superar les proves 
anteriors del procés selectiu. Es porten a terme les proves físiques que preveu la 
base 6.A.4 de la convocatòria, les quals passen a enumerar-se: 
 
Primera subprova: resistència 
Consistirà en fer una cursa a peu de 2.000 metres llisos. 
 
Segona subprova: força  
Consistirà en mantenir-se penjat de braços a una barra amb el coll per damunt de 
la barra. 
 
Tercera prova: velocitat 
Consistirà en fer una cursa a peu de 100 metres llisos. 
 
Les persones que compareixen en aquesta prova són les relacionades i avaluades 
en l’annex 1 d’aquesta acta que s’adjunta (proves físiques), els/les aspirants aptes 
són els que han assolit uns resultats o temps mínims d’acord amb les graelles de 
valoració que figuren a l’Annex III de les bases reguladores del procés selectiu.   
 
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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ANNEX I. RESULTATS PROVES FÍSIQUES 
 

 
ASPIRANT RESISTÈNCIA VELOCITAT FORÇA 

2015006394 A A A 

2015006404 A A NA 
2015006617 A A NA 

2015006433 A NA  
2015006456 A A A 

2015006139 NA   

2015006776 A A A 
2015006350 A A NA 

 
 

 

 

 


