En data 6 de setembre de 2021 es va portar a terme l’exercici segon d’aptitud física,
corresponent al procés selectiu per la provisió definitiva d’una plaça d’agent de Policia Local
mitjançant oposició. A continuació es detalla el resultat obtingut pels aspirants presentats
d’acord amb la base 7.2:
Cognoms i Nom
Fernandez Cerrejon, Alvaro
Alberich Moreno, Marc
Català Sellarés, Guillem
Garrido Perez, Marta
Sola Soler, Marc
Navarro Torres, Carla
Cuadros Gonzalez, Raul
Caballero Valverde, Marcel Jordi

Donate Rubio, Cristian
Martinez Soler, Eloi
Ruiz Vacas, Raul

DNI
***7902**
***7493**
***9567**
***4952**
***7913**
***0659**
***3167**
***9064**
***8191**
***7356**
***2649**

RESULTAT
Apte
Apte
Apte
Apta
Apte
Apta
Apte
Apte
Apte
Apte
Apte

Es declara als aspirants no presentats com a “no aptes” en el procés selectiu.
A la vista del resultat de la prova, es convoca als aspirants aptes, per la realització de la prova
de cultura general i el cas pràctic el proper dijous 16 de setembre a les 09:00 hores a l’edifici
NEXE de Sant Fruitós de Bages (plaça Alfred Figueras, s/n).
Contra aquest acte, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada
davant l’Alcalde en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació, de
conformitat amb el que preveu l’article 121.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, sense perjudici que els legitimats
activament puguin interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

Carles Gutiérrez Burniol
El secretari del tribunal
(signat i datat electrònicament)

Plaça de la Vila, 1
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