
 

 

 
 
 
 

ANUNCI 
 

Efectuats els exercicis teòric i pràctic corresponents a la fase d’oposició del procés 
de selecció d’un/a vigilant municipal mitjançant concurs oposició, es fa públic 
l’anunci amb la puntuació obtinguda per les persones aspirants.  
 
Una vegada efectuada la prova de llengua catalana a l’aspirant que no havia 
acreditat disposat del certificat del nivell B2 d’acord amb el que s’estableix a les 
bases de la convocatòria, el resultat de la mateixa és el següent: 
 
PROVA DE CATALÀ 

NÚM. REGISTRE 
ENTRADA 

QUATRE ÚLTIMES XIFRES 
I LLETRA DNI 

PROVA DE CATALÀ 

1045 1519Q Apte/a 

 
 
CONEIXEMENTS TEÒRIC I PRÀCTIC 

NÚM. 
REGISTRE 
ENTRADA 

QUATRE 
ÚLTIMES 
XIFRES I 

LLETRA DNI 

Coneixements 
teòrics 

Qualificació mínima 
5 punts 

Coneixements 
pràctics 

Qualificació mínima 
10 punts 

992 4841K 6,80 17,50 

997 9916Q 3,30 No avaluada. No ha 
assolit puntuació 
mínima primera prova 

1015 7841A 4,73 No avaluada. No ha 
assolit puntuació 
mínima primera prova 

1026 5285K 4,88 No avaluada. No ha 
assolit puntuació 
mínima primera prova 

1027 7796K 4,73 No avaluada. No ha 
assolit puntuació 
mínima primera prova 

1033 8003G NO PRESENTAT/ADA  

1035 4768Z 3,25 No avaluada. No ha 
assolit puntuació 
mínima primera prova 

1039 6541H 6,42 15 

1041 6747E 6,85 11,65 

1045 1519Q 4,45 No avaluada. No ha 
assolit puntuació 
mínima primera prova 

1046 4123A NO PRESENTAT/ADA  

1049 5924M 5,27 11,65 

 



 

 

 
 
 

 

1050 82097F 4,65 No avaluada. No ha 
assolit puntuació 
mínima primera prova 

1052 2095T 6,47 19,98 

1056 8258D 5,22 20 

1057 5550C NO PRESENTAT/ADA  

1058 2920W NO PRESENTAT/ADA  

1059 5938J NO PRESENTAT/ADA  

1060 2553T NO PRESENTAT/ADA  

1062 3179Q 6,28 13,32 

1065 3034V 9,67 20 

1066 7372Z 6,32 18,31 

1067 2238F NO PRESENTAT/ADA  

1069 6785M NO PRESENTAT/ADA  

1070 3095A 4,27 No avaluada. No ha 
assolit puntuació 
mínima primera prova 

 

Es convoca les persones aspirants que han assolit la puntuació mínima en 

l’exercici de coneixements pràctics per a la realització de les proves físiques, que 

tindran lloc el dia 26 de gener de 2022, a les 10:30 hores, a la pista poliesportiva 

municipal de Vilobí del Penedès, avinguda de la Generalitat, s/n. 

 

Abans de la realització de les proves físiques els/les aspirants hauran de lliurar a 

l’òrgan de selecció un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim 3 mesos abans 

de la realització de les mateixes, en el qual es faci constar que no pateixen cap 

malaltia ni cap defecte físic que impedeixi el desenvolupament normal de les 

funcions pròpies del lloc de vigilant municipal; i que no es troben en cap causa 

d’exclusió mèdica de les que consten a l’Annex III de les bases reguladores del 

procés selectiu. La no presentació d’aquest certificat comportarà l’exclusió 

automàtica de l’aspirant del procés selectiu. 

 

Vilobí del Penedès, 22 de desembre de 2021. 

 

La presidenta del tribunal, 
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