ANUNCI
Convocatòria:
Plaça :
Sistema de selecció:

PI-3-2019 (BOP 9/10/2019 i DOGC 7986 22/10/19)
1 sergent/a de la policia municipal
concurs oposició promoció interna

Per resolució de la regidoria de Recursos Humans de 20 de febrer de 2020 s’ha resolt.

1.

Desestimar les al·legacions presentades pels funcionaris Cristóbal Sánchez Ecija i David Mesas
Rodriguez, respectivament el 24 i 30 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 sergent/a de la Policia Municipal, atesa la part expositiva d’aquesta
resolució.

Persones admeses:
Núm.
Ordre

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cognom i nom

Prova de
català

CARRERA RENDON, JESSICA
DEL VALLE LOPEZ, CRISTINA
FERNANDEZ ESPADA, JOSE LUIS
MESAS RODRIGUEZ, DAVID
SANCHEZ ECIJA, CRISTÓBAL
TOLEDO FERNANDEZ, M. TERESA

Exempta
Exempta
Exempt
Exempt
Exempt
Exempta

Persones excloses:
Cap
3. Ratificar la composició del tribunal qualificador, aprovat per resolució de 17 de gener de 2020:
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
Titular:
Suplent:
Titular:
Suplent:
Titular:
Suplent:

Ernesto Baños Quinto, a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Manuel Ruiz Sánchez, a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Enric Olmo Rios, a proposta de la Direcció general d’Administració de Seguretat la Generalitat
de Catalunya.
Josep Antoni Gómez Nicolás, a proposta de la Direcció general d’Administració de Seguretat la
Generalitat de Catalunya.
José Francisco Muñoz Conde, inspector–cap de la Policia Municipal de Mollet del Vallès.
Fernando Marcen Albero, sergent de la Policia Municipal de Mollet del Vallès.
Francisco Javier Almendrote Cano, sotsinspector de la Policia Municipal de Mollet del Vallès.
Baltasar Pérez Romero, sergent de la Policia Municipal de Mollet del Vallès.
M. Begoña Ballvé Jerez, cap del Servei de Serveis Jurídics
Rubén Alemany Gallén, lletrat

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
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Secretari/ària:
Titular:
María 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.
4. Constitució del tribunal qualificador.
La constitució del tribunal es realitzarà el dia 2 de març de 2020 a les 9 hores a la sala de formació de les
dependències de la Policia Municipal (Pl. Miquel Martí Pol, 1).
5. Inici de la Fase d’oposició
El dia 2 de març de 2020 a les 10 hores resten convocades les persones admeses a la Sala de Formació
de les dependències de la Policia Municipal (Pl. Miquel Martí Pol, 1).
per tal de realitzar els exercicis teòric i pràctic, d’acord amb la base 8.1.2 i 3) de la convocatòria.
El dia 3 de març de 2020 a les 17 hores resten convocades les persones que han superat els dos exercicis
anteriors a les dependències de la Policia Municipal, per tal de realitzar les proves psicotècniques, d’acord
amb la base 8.1.4 de la convocatòria.
El dia 9 de març de 2020 es realitzaran les entrevistes que formen part de la prova psicotècnica. La
distribució horària es concretarà i comunicarà el mateix dia 3 de març.

.
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