
   
 

 

EDICTE sobre la llista DEFINITIVA d’ admesos i exclosos del concurs 
oposició, en torn lliure, d’una plaça de vigilant municipal 

Per Resolució de l’Alcaldia de data 20 de març de 2014, s’ha resolt: 

Primer.- Aprovar la llista definitiva dels admesos i exclosos a participar en el 
concurs oposició, en torn lliure, d’una plaça de vigilant municipal, amb caràcter 
de funcionari en propietat, subescala b) serveis especials, Nivell E, c.d. 10, 
d’acord amb el següent detall: 

a) Llista d’ admesos: 

OA DNI OA DNI 

1 40448871J 15 45834858K 

2 43694788D 16 41527696T 

3 46645239C 17 47793807Z 

4 53068810J 18 33950106J 

5 40314870X 19 39369898Q 

6 77899619E 20 47704385Q 

8 38490631Q 21 39374716G 

9 33864300C 22 47784169J 

10 43628923Q 23 77078813V 

11 52392944W 25 41528437M 

12 46805717G 26 33945030C 

13 43543698Y 27 39355404N 

14 47847722V 28 38138765G 

 

b) Llista d’ exclosos: 

OA DNI MOTIU 

7 77115249K 
No aporta certificat mèdic ni declaració 

complementària annex II 

24 40532769F No acredita titulació, ni carnet de conduir, ni 
currículum vitae, ni certificat mèdic, ni declaració 

complementària annex II  



 

Segon.- Convocar a tots els aspirants admesos definitivament per tal que 
assisteixin el dimecres dia 2 d’abril de 2014, a les 10 hores al local 
municipal de Can Sià, C/ Pare Claret núm. 4 – 2º pis (sobre el dispensari 
municipal), per tal de realitzar una part dels exercicis de la fase d’oposició. 
Aquests exercicis són obligatoris i eliminatoris, si no es superen l’aspirant ja no 
pot continuar: 

- Primer exercici: coneixements teòrics  
- Segon exercici: coneixements pràctics 
- Tercer exercici: coneixements del municipi. 

El quart exercici, corresponent a la prova de coneixement de la llengua catalana, 
només el realitzaran aquells aspirants que no han acreditat el nivell B de català. 

A continuació es farà una pausa per dinar, i el tribunal es reunirà per valorar els 
exercicis anteriors a continuació es cridarà per ordre alfabètic als aspirants que 
han superat les proves anteriors per a realitzar les proves físiques que es faran al 
Camp de Futbol o pavelló poliesportiu del municipi a partir de les 4 de la tarda 
del mateix dia. 

La prova d’aptitud psicotècnica, que hauran de realitzar els aspirants que hagin 
superat les anteriors proves, serà el dia 3 d’abril de 2014, a les 10 hores als 
locals de l’ Institut de seguretat pública de Catalunya, Carretera C-17 Qm. 13’5 
de Mollet del Vallès. En aquest mateix lloc, el dia 4 d’abril de 2014 a les 13 
hores es realitzarà per part del tribunal una entrevista personal als aspirants 
que hagin superat les proves anteriors.  

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, comunicant així mateix que 
un cop iniciades les proves selectives, els mitjans de comunicació seran el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i la web municipal. 

Viladrau, 20 de març de 2014. 

 

 

 

 


