ANUNCI
Convocatòria:
Plaça :
Sistema de selecció:

PI-1-2019 (BOP 30-04-19 i DOGC 2-05-19)
1 sotsinspector de la policia municipal
concurs oposició promoció interna

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per resolució de la regidoria de Recursos Humans, expedient núm.
X2019007787 ha aprovat:
1. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria i exemptes de realitzar la
prova de coneixements de català:
Persona admesa :
Cognom i nom

Prova
català

Almendrote Cano, Francisco Javier

de
Exempt

Persones excloses:
Cap
Aquesta llista restarà elevada a definitiva si en el termini de tres dies naturals a comptar de l'endemà de
l'exposició d'aquest anunci en el Tauler d'Anuncis de la Corporació i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament no
es presenta cap tipus de reclamació.
2. Aprovar la composició del tribunal qualificador:
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:
Titular:
Suplent:

Manuel Jovani Gómez, a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Anna Melero Merino, a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Antonio Franco Rodriguez, a proposta de la Direcció General de Policia de la Generalitat de
Catalunya.
F. Xavier López López, a proposta de la Direcció General de Policia de la Generalitat de
Catalunya.

Titular:
Suplent:

Francisco José Muñoz Conde, inspector de la Policia Municipal de Mollet del Vallès.
Juan-R Valcárcel del Castillo , sotsinspector de la Policia Municipal de Mollet del Vallès.

Titular:
Suplent:

Josep Pérez Marín, tècnic designat per la Corporació.
Jaume Mampel Juncosa, tècnic designat per la Corporació..

Titular:
Suplent:

Maria Vegas Fernández, funcionària de carrera de la Corporació.
Rosa Navarro Rovira, funcionària de carrera de la Corporació

Secretari/ària:
Titular:
Rosa Navarro Rovira, funcionària adscrita al Servei d’Organització, Administració Electrònica i
Recursos Humans.
Suplent: Maria Vegas Fernández, funcionària adscrita al Servei d’Organització, Administració Electrònica i
Recursos Humans.
3.

Aprovar la constitució del tribunal qualificador.

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

La constitució del tribunal es realitzarà el dia 29 de maig de 2019 a les 9:15 hores a la sala de reunions de
la cinquena planta de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Plaça Major, núm. 1).
4.

Inici de la Fase d’oposició

El dia 29 de maig de 2019 a les 10 hores resta convocada la persona admesa a la Sala de Formació 2 de
la cinquena planta de l’Ajuntament (Pl. Major, 1), per tal de realitzar els exercicis teòric i pràctic, d’acord amb
la base 8..1.2 i 3) de la convocatòria.
5. Notificar aquesta resolució a la única persona admesa provisionalment.

El regidor delegat de Recursos Humans,

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

Regidor
GARZÓN LLAVINA, JOSEP MARIA
23/05/2019

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: 8fd8b6f9-32df-413a-8e68-db8915016ee2
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