ANUNCI

Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

P1-2020 (BOP 13/08/2020 i DOGC 8212 28/08/2020)
1 plaça de Caporal de la Policia Municipal
Concurs mobilitat interadministrativa

Per resolució d’Alcaldia de 26 d’octubre de 2020, s’ha resolt:
1. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria:
Persones admeses :
Núm.
Ordre

Cognom i nom

Prova de
català

1

Domínguez Montiel, Cristóbal

Exempt

2

Lario Toro, David

Exempt

3

Querol San Arbón, Xavier

Exempt

Persones excloses:
Cap de les persones candidates del procés queda exclosa.
Aquesta llista restarà elevada a definitiva si en el termini de deu dies hàbils a comptar de
l'endemà de l'exposició d'aquesta resolució en el Tauler d'Anuncis de la Corporació i a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament , no es presenta cap tipus de reclamació.
1. Aprovar la composició de la comissió de valoració:
President/a:
Titular: Valentin Gómez Sánchez, funcionari d’Ajuntament de Mollet del Vallès
Suplent: Patricia Alonso Díaz, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Vocals:
Titular:
Suplent:

Anna Melero Merino, a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
M. Carme Guash Manau, a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda auto ritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
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Titular:
Suplent

Joan Guitart Pérez, a proposta de la Direcció General d’Administració de Seguretat de
la Generalitat de Catalunya.
Francesc Xavier Mateo Martínez, a proposta de la Direcció General d’Administració de
Seguretat de la Generalitat de Catalunya.

Titular:

José Francisco Muñoz Conde, Inspector–Cap de la Policia Municipal de Mollet del
Vallès.
Suplent: Francisco Javier Almendrote Cano, Sotsinspector de la Policia Municipal de Mollet del
Vallès.
Titular:
Suplent:

Carlos Aragón Flores, Inspector de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.
Francisco Javier Almendrote Cano, Sotsinspector de la Policia Municipal de Mollet del
Vallès.

Titular:
Suplent:

Maria Begoña Ballvé Jerez, Interventora de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Rubén Alemany Gallén, lletrat

Secretari/ària:
Titular:
María Vegas Fernández, funcionària adscrita al Servei d’Organització, Persones i
Innovació a l’Administració.
Suplent: Eva Tamayo Gómez, funcionària adscrita al Servei d’Organització, Persones i
Innovació a l’Administració.
La composició de la comissió es publicarà al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, en el
tauler d’edictes de la corporació i a la seu electrònica.
2. Aprovar la constitució de la comissió de valoració:

La constitució del tribunal es realitzarà el dia 10 de novembre de 2020 a les 9 hores a la
sala de reunions de la cinquena planta de l’Ajuntament de Mollet del Vallès a la Plaça
Major, número 1.
3. Iniciar la fase de concurs:

El dia 10 de novembre de 2020 a les 9:30 hores resten convocades les persones admeses a
la Sala de Formació 2 de la cinquena planta de l’Ajuntament de Mollet del Vallès a la
Plaça Major número 1, per tal de realitzar la prova de coneixements professionals, d’acord
amb les bases de la convocatòria.
Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[F1-01]

[Firma02-01]
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