ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat
Servei de Recursos Humans

ANUNCI;
Atès que ha finalitzat el període de presentació d’al·legacions a la relació provisional i
adjunta esmenes a les sol·licituds, per a la convocatòria del concurs-oposició per
mobilitat interadministrativa, per cobrir 2 places d’Agent de la Policia Local C2, de
l’Escala d’Administració especial, subescala serveis especials, classe policia local,
procedeix realitzar les accions següents:
PRIMER.- Publicar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos.
Llista d’aspirants
Admesos/es:

DNI

Nivell de
Català

43699199-G

Acreditat

52209689-B

Acreditat

52214029-G
39721331-D

Acreditat

47635635-J
46066610-W

Acreditat

43540509-Z

Acreditat

39722353-L

Acreditat

46361272-B
37386433-W

Acreditat

47634025-J

Acreditat

46451061-P

Acreditat

47635589-J
46052750-B

Acreditat

47764579-L

Acreditat

39371157-X

Acreditat

52428460-Y

Acreditat

52429334-Y

Acreditat

Acreditat
Acreditat

Acreditat

Acreditat
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Exclosos/es: No en consten.

SEGON.- Publicar les dates definitives de les proves inicials de selecció del concursoposició:
DIA
17/05/2017

18/05/2017

HORA
13:00

PROVA

LLOC

Prova Cultural

A
Prova Teòrica Tipus
determinar* Test

24 o
25/05/2017 **

A
determinar

Prova aptitud física
(tret
de
domini
aquàtic)

26/05/2017

A
determinar

Prova
de
Aquàtic

Domini

Sala d’Actes (Universitat
Politècnica de Catalunya,
Av. Víctor Balaguer, s/n
de Vilanova i la Geltrú)
Sala d’Actes (Universitat
Politècnica de Catalunya,
Av. Víctor Balaguer, s/n
de Vilanova i la Geltrú)
Pistes Atletisme (Ronda
Ibèrica, 58 de Vilanova i
la Geltrú)
Esportiu la Piscina (C.
Josep Coroleu, 84 de
Vilanova i la Geltrú)

Atès que tots/es els/les aspirants han acreditat el nivell B o superior de català, segons
consta a la llista d’aspirants admesos, no es necessari realitzar la prova de català.
*Les dates i hora de la resta de proves es confirmaran amb el resultat de la prova
anterior.
Recordar als aspirants que han de dur roba adequada per realitzar els exercicis físics,
i que cal lliurar al tribunal, abans de l’inici de la prova, un certificat mèdic oficial en el
qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per portar-les a
terme, expedit pel facultatiu dins els 90 dies anterior a la seva presentació. La no
presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió de l’aspirant del procés selectiu.
** Les dates i hora de les proves d’aptitud física així com l’exercici de domini aquàtic
es determinaran i publicaran amb el resultat de la Prova Teòrica Tipus Test.
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Les llistes amb els resultats de les proves es faran públics a la web municipal
www.vilanova.cat, a l’apartat ofertes de treball, o en el lloc que s’indiqui el dia de la
realització de la prova.

Vilanova i la Geltrú, 12 de maig de 2017
La regidora d’ Economia, Hisenda, Seguretat, RH i TIC
Glòria Garcia Prieto

