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Vist que en data 28 d’octubre de 2020 s’han realitzat les proves psicotècniques corresponents a la 
fase d’oposició, a aquells aspirants que havien superat la prova pràctica del procés selectiu per a la 
cobertura de tres places en propietat d’agent de policia, escala d’administració especial, subescala de 
serveis especials, classe Policia Local, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari de la 
corporació, més les vacants que es puguin produir a la plantilla de forma definitiva durant aquest 
període i d’aquesta categoria, mitjançant concurs oposició, modalitat de mobilitat horitzontal i 
nomenament de funcionari/ària de carrera, d’acord amb les bases aprovades i simultània 
convocatòria del procés per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 de juliol 
de 2020, el Tribunal per unanimitat ha resolt: 
 
PRIMER: Fer públic el resultat de les proves psicotècniques incloses en  la fase d’oposició: 
 

-  Prova psicotècnica: 
 

  NIF  

1 ***6096** APTE 

4 ***3795** APTE 

5 ***4364** APTE 

6 ***6123** APTE 

 
L’aspirant NIF ***3444** no s’ha presentat a la prova, quedant per tant automàticament exclòs. 
 
SEGON: D’acord amb l’establert a les bases es convoca als/les aspirants que han superat la prova 
psicotècnica, per al proper 6 de novembre de 2020, al Centre d’Egarsat situat al passeig vint-i-dos 
de juliol, 708 de Terrassa, per realitzar el quart i darrer exercici de la fase d’oposició, reconeixement 
mèdic, d’acord amb el següent horari: 
 

  NIF HORA 

1 ***6096** 11:00 

4 ***3795** 11:30 

5 ***4364** 12:00 

6 ***6123** 12:30 

 
 
 
 
 



 
 

 

Exp.: X2020002010 RH       

ANUNCI 

 

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

TERCER: Procedir a la inserció d’aquest anunci al tauler electrònic d’anuncis i al 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. 
 
 
El Secretari del Tribunal 
Miquel Massip Pascual 
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