ANUNCI
Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

P3/2018 ( DOGC 7703 de 10/09/2018)
1 inspector/a de la Policia Municipal
concurs –oposició lliure

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per resolucions del regidor delegat de Recursos Humans de 25 d’octubre
de 2018 i de 16 de novembre de 2018 aprova:
1.

Elevar a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses aprovada per resolució
de 5 d’octubre de 2018, publicada en el e-Tauler electrònic i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament
durant el període comprès entre el 8 i el 22 d’octubre de 2018, tal com s’indica a continuació:
Admesos:
1. LOPEZ CARBONEL, FRANCISCO JAVIER
2. MOYANO SEGURA, SANTIAGO
3. MUÑOZ CONDE, JOSE FRANCISCO
4. ORTUÑO PUERTAS, BLAS
Exclòs:
1. LOPEZ CONDE, MANUEL SERGIO, per haver presentat la sol·licitud el dia 2/10/2018, una
vegada finalitzat el període de presentació d’instàncies.

A l’aspirant exclòs se li retornarà l’import abonat en concepte de drets d’examen, d’acord amb la base 5.3 de
la convocatòria.
2.

Aprovar la composició del tribunal qualificador, modificat per decret 16-11-18

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:

Santiago Costa Arranz, a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Jordi Vilardell Molas, a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.

Titular:
Suplent:

Begoña Curto Ferrer, a proposta de la Direcció General de Policia de la Generalitat de Catalunya.
Encarna Garcia Rosado, a proposta de la Direcció General de
Policia de la
Generalitat de Catalunya.

Titular:
Suplent:

Joan Pérez Artega, inspector de la Policia Municipal de Parets del Vallès.
Daniel Limones Silva, inspector de la Policia Municipal de Martorelles.

Titular:

Carlos Aragón Flores, Inspector de la Guàrdia Urbana de Barcelona, com a tècnic especialista en
la matèria.
Jordi Guerrero Nievas, inspector de la Guàrdia Urbana de Barcelona, com a Tècnic especialista
en la matèria.

Suplent:
Titular:
Suplent:

Manuel Ruiz Sánchez, cap de la Policia Local de Caldes de Montbui, com a tècnic especialista en
la matèria.
Jordi Guerrero Nievas, inspector de la Guàrdia Urbana de Barcelona, com a Tècnic especialista
en la matèria.

Secretari/ària:
Titular:
Maria Vegas Fernández, funcionària adscrita al Servei d’Organització,
Administració Electrònica i Recursos Humans.
Suplent:
Rosa Navarro Rovira, 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 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
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
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El tribunal qualificador es constituirà a la sala 3 de formació de la cinquena planta de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès (Plaça Major, núm. 1) el dia 21 de novembre de 2018, a les 9:30 hores.
4.

Inici de la Fase d’ oposició lliure

Presentació i defensa de projecte de gestió, base 8.2.4
Els aspirants tenen un termini de 5 dies naturals des de la publicació de la llista definitiva d’admesos i
exclosos per a presentar en el registre d’entrada de la Corporació el projecte de gestió en suport paper i
suport informàtic format PDF.
Prova teòrica, base 8.2.2.
El dia 21 de novembre de 2018 a les 10,30 hores les persones admeses resten convocades a la sala 1-2
de formació de la cinquena planta de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Plaça Major, núm. 1) per a realitzar la
prova teòrica, de conformitat amb les bases de la convocatòria.

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

[Firma02-01]

GARZÓN LLAVINA, JOSEP MARIA
16/11/2018

[Firma03-01]
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