ANUNCI

Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

PI-1-2021 (BOP 17/05/2021 i DOGC 8417 25/05/2021)
2 Caporal/a de la policia municipal
Concurs oposició per promoció interna

Per resolució del regidor delegat de 21 de juny de 2021, s’ha resolt:
1. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria:
Persones admeses :
Núm.
Ordre

Cognom i nom

Prova de
català

1

Alterats Ortiz, Ricardo

Exempt

2

Blanco Bohorquez, Raul

Exempt

3

Del Fresno Pérez, José Luis

Exempt

4

Escribano Jaldo, Miguel Ángel

Exempt

5

Fernández Gómez, Victor Manuel

Exempt

6

Rivera Cara, Jordi

Exempt

7

Sánchez Gibello, Ivan

Exempt

8

Vidal Peñas, Alfonso

Exempt

Persones excloses:
Cap de les persones candidates del procés queda exclosa.
Aquesta llista restarà elevada a definitiva si en el termini de deu dies hàbils a comptar de
l'endemà de l'exposició d'aquesta resolució 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:
La designació dels membres del tribunal es publicarà juntament amb la llista definitiva de persones
admeses i excloses.
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. Inici de la fase d’oposició: Proves de coneixements teòrics i pràctics
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 realització d’aquestes proves estan previstes pel mes de setembre d’enguany, quedant pendent
de concretar el dia, lloc i hora a la llista definitiva d’admesos i exclosos que es publicarà a la Seu
electrònica d’aquest Ajuntament.

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

[Firma02-01]

Regidor delegat de Recuros Humans
TORRECILLA BENITEZ, JUAN
IGNACIO
02/07/2021

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: 68e2726b-50b0-47f2-86c9-fbe4a395a85a
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