
 

 

Exp.: X2021002619 RH       

ANUNCI RESULTATS 

 
 

 
C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D 

 

 

Vist que en data 4 de maig de 2022 es realitzà la prova d’aptitud física corresponent a la fase d’oposició, del 

procés selectiu, mitjançant la modalitat de concurs oposició lliure, per a la constitució d’una borsa de treball, 

d’agents de policia interins, per a donar cobertura a possibles necessitats de personal a l’Ajuntament de 

Viladecavalls, d’acord amb l’establert a les bases aprovades per resolució de l’Alcaldia 2022DECR000032, de 17 

de gener de 2022, el Tribunal per unanimitat ha resolt: 

PRIMER: Fer públic el resultats de la prova d’aptitud física de la fase d’oposició: 

Per a la realització d’aquesta prova els membres del Tribunal de selecció han comptat amb la presència en 

qualitat d’assessor especialista en la matèria al tècnic d’esports Daniel Bleda Jordán, qui a donat les instruccions 

als aspirants per a la realització de la prova i ha valorat la mateixa, d’acord amb les bases reguladores. 

RE NIF ANONIM 
RESULTATS PROVA 
FISICA 

E2022000847/3340/3386 ***3566** APTE/A 

E2022000717/3381/3382/3446 ***8251** APTE/A 

E2022000778 ***0119** APTE/A 

E2022000644/3365 ***0312** APTE/A 

E2022000722/3334 ***8332** APTE/A 

E2022001060 ***8144** NP 

E2022000610 ***0335** APTE/A 

E2022000910/3464 ***6270** APTE/A 

E2022000795 ***7385** APTE/A 

E2022000626 ***9831** APTE/A 

E2022000927/0928/3344 ***8190** APTE/A 

E2022002779 ***7216** NP 

E2022000923/0924 ***4593** APTE/A 

E2022000624 ***7149** NP 

E2022002769 ***9994** APTE/A 

E2022000917/3343 ***2933** APTE/A 

E2022001063 ***3248** NP 

E2022001038/3335 ***8550** APTE/A 

E2022002737/3348 ***4469** APTE/A 

E2022001059 ***2968** NP 

E2022002642 ***8417** NP 

E2022000611 ***3509** APTE/A 
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E2022000723/3469 ***8674** APTE/A 

E2022000650/0651 ***7134** APTE/A 

E2022002739/3372 ***1494** NP 

E2022002045 ***2526** NO APTE/A 

E2022002236/3435 ***0761** NP 

E2022000823 ***8056** APTE/A 

E2022000846 ***5966** NP 

E2022000968 ***8349** APTE/A 

E2022001040/3339 ***9670** APTE/A 

 

 NP: No presentat/ada a la prova. Queda per tant l’aspirant exclòs/a del procés selectiu. 

SEGON: d’acord amb el base setena de les reguladores, les persones que han resultat no aptes a la prova 

d’aptitud física queden eliminades del procés selectiu. 

TERCER: obrir un termini de 5 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà d’aquest anunci al web municipal 

i tauler d’edictes electrònic, per a la presentació de la documentació acreditativa de mèrits al·legats a la 

fase de concurs, només per aquelles persones que han superat la prova d’aptitud física i que per tant, continuen 

en el procés selectiu. La presentació caldrà fer-la telemàticament mitjançant instància al registre electrònic de 

la Corporació. 

QUART: Convocar els membres del Tribunal per al dia 18 de maig de 2022 a les 9:00 hores del matí a 

l’Ajuntament de Viladecavalls, carrer Antoni Soler Hospital, 7-9. 

CINQUÈ: Procedir a la inserció d’aquesta resolució a la web municipal, la qual cosa substitueix la notificació  

personal als interessats, d’acord amb allò regulat  a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

La secretària del Tribunal, 
Jessica Cano del Pozo 
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