ANUNCI
Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

P1/2018 ( DOGC 7595 de 10/4/2018)
1 agent de la Policia Municipal
concurs –oposició de mobilitat horitzontal

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per decret del regidor delegat de Recursos Humans de 15 de juny de 2018
ha aprovat:
1. La llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria
Admeses:
1. CRISTOBAL BALMISA GARCIA
2. ALFONSO CABALLERO GIROL
3. OSCAR CASES HERRERA
4. OSCAR PEREZ MONTERO
5.JORGE PIERNAS GALLEGO
6. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ SÁNCHEZ
Aquesta llista restarà elevada a definitiva si en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci 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:
Titular:
Suplent:

Ana María Melero Merino, en representació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Joan Alonso Casajuana, en representació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Francisco Vigara Torres, en representació de la Sub-direcció General de Coordinació de la
Policia de Catalunya.
Joan Guitart Pérez, en representació de la Sub-direcció General de Coordinació de la Policia
de Catalunya.
José Francisco Muñoz Conde, sotsoficial-cap de la Policia Municipal de Mollet del Vallès.
Fernando Marcén Albero, sergent de la Policia Municipal de Mollet del Vallès

Titular:
Baltasar Pérez Romero, sergent de la Policia Municipal de Mollet del
Vallès.
Suplent: Cristina del Valle López, caporala de la Policia Municipal de Mollet del Vallès.
Titular:
Suplent:

María Vegas Fernández , funcionària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Consuelo-Luz Fraile Cànovas, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès

Secretari/ària:
Titular:
Rosa Navarro Rovira, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Suplent:
M. Teresa Lecina Tello, funcionària de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
La composició del tribunal es publicarà al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’edictes de
la corporació i a la seu electrònica.
3. Aprovar la constitució del Tribunal.

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).
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El tribunal qualificador es constituirà el dia 3 de juliol de 2018 a les 9:15 hores a la Sala de reunions de la
quarta planta de l’edifici administratiu de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
4. Inici dels exercicis.
Prova de coneixements professionals
El dia 3 de juliol de 2018 a les 10 hores les persones admeses resten convocades a la Recepció de
l’Ajuntament per a realitzar la prova de coneixements professionals.
Proves psicotècniques
El dia 5 de juliol de 2018 a les 9 hores resten convocats els aspirants que hagin superat la prova anterior.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
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[Firma02-01]

Regidor
GARZÓN LLAVINA, JOSEP MARIA
15/06/2018
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