ANUNCI
Convocatòria:
Plaça :
Sistema de selecció:

PI-2-2019 (BOP 9/10/2019 i DOGC 7986 22/10/19)
1 caporal/a de la policia municipal
concurs oposició promoció interna

Per resolució de del regidor de Recursos Humans, s’ha resolt:

1. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria:
1.

Desestimar les al·legacions presentades pels funcionaris Jordi Rivera Cara i José Luis del Fresno
Pérez, respectivament el 3 i 6 de gener de 2020.

2.

Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses corresponent a la convocatòria PI-2-2019,
per proveir una plaça de caporal/a de la Policia Municipal, atesa la part expositiva d’aquesta
resolució.

Persones admeses:
Prova de català
1.
2.
3.
4.
5.

BLANCO BOHORQUEZ RAUL
ESCRIBANO JALDO MIGUEL ANGEL
MOHAMED MOHAMED NASER
SANCHEZ GIBELLO IVAN
SARRION GARCIA, DAVID

Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt

Persones excloses:
Per no reunir el requisit 4 a) de la convocatòria:
Ser funcionari/ària de carrera al servei de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, amb la categoria d’agent de la Policia
Municipal, amb una permanència mínima de dos anys en el lloc de treball d’agent de policia municipal del cos de
policia de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
1. DEL FRESNO PEREZ, JOSE LUIS
2. RIVERA CARA, JORDI
Als aspirants exclosos els hi seran retornats els drets d’examen abonats.
2. Modificar el lloc de la constitució del tribunal qualificador.
La constitució del tribunal es realitzarà el dia 24 de febrer de 2020 a les 9 hores a la sala de reunions de les
dependències de la Policia Municipal.
3.

Modificar el lloc de la Fase d’oposició

El dia 24 de febrer de 2020 a les 11 hores resten convocades les persones admeses a la Sala de Formació
de les dependències de la Policia Municipal, per tal de realitzar els exercicis teòric i pràctic, d’acord amb la
base 8.1.2 i 3) de la convocatòria.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat 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
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat
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Regidor
TORRECILLA BENITEZ, JUAN
IGNACIO
13/02/2020
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