RESOLUCIÓ DE L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA EN RELACIÓ AMB LA
PUBLICACIÓ DE LES NOTES DEL TERCER EXERCICI DE LA FASE D’OPOSICIÓ
(PROVA D’APTITUD FÍSICA)
En data 18 de març de 2021 es va publicar el resultat de les qualificacions del tercer
exercici en relació amb la prova d’aptitud física. Havent-se presentat, dins termini, una
al·legació per part de l’aspirant 43_403P, en què al·lega que «no s’ha publicat cap
menció, ni cap acta annexa publicant l’exempció de l’interessat en aquesta prova», el
tribunal, tot i que ja tenia en compte aquesta circumstància, i per tant l’aspirant no
quedava exclòs del procés selectiu, ha estimat la seva reclamació i ha acordat publicar
novament la qualificació del tercer exercici, amb indicació expressa de les
circumstàncies de cada aspirant envers la dita prova.
Per aquest motiu, la qualificació del tercer exercici de la fase d’oposició (prova
d’aptitud física) és la següent:
DNI

QUALIFICACIÓ

37_799E

APTE

43_436B

APTE

43_703C

APTE

43_519S

Exempt de realitzar el tercer exercici de la fase d'oposició (prova
d’aptitud física) per haver presentat l’acreditació de l’aptitud física dels
membres dels cossos de la Policia Local.

43_544V

Exempt de realitzar el tercer exercici de la fase d'oposició (prova
d’aptitud física) per haver presentat l’acreditació de l’aptitud física dels
membres dels cossos de la Policia Local.

43_403P

Prova ajornada per a l’aspirant, per haver-se acreditat degudament la
no presentació a la prova d'aptitud física per l’aparició de causa
contemplada a les bases.
Tal com figura a les bases, l’aspirant durà a terme la resta de les
proves i, si les supera, la qualificació quedarà condicionada a la
superació de les proves d'aptitud física, en la data que el tribunal
determini, una vegada desaparegudes les causes que en motivaren
l'ajornament.

La secretària del tribunal
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