ANUNCI
Convocatòria:
Plaça :
Sistema de selecció:

PI-2-2016 (BOP 6/02/2017 i DOGC 10/2/2017)
1 sergent/a de la policia municipal
concurs oposició promoció interna

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per decret del regidor de Recursos Humans de data 31 de març de 2017
(expedient X2017001624) ha aprovat:
1. Rectificar l’import del complement específic que consta a la base 3.3 de la convocatòria
PI-2-2016, en el següent sentit:
On diu:
26.356,05 €
ha de dir:
22.769,06 €
2. Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria:
Persones admeses:
DNI

Prova de català

1

34765841F

Exempt/a

2

47806811T

Exempt/a

Persones excloses:
Cap
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.
3. 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:
Titular:
Suplent:

Carme Guasch Manau , a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Jordi Vilardell Molas, a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Sergi Giménez Tévar, a proposta de la Direcció General de Policia de la Generalitat de
Catalunya.
Amadó Ferreras Prieto, a proposta de la Direcció General de Policia de la Generalitat de
Catalunya.
José Francisco Muñoz Conde, sotsinspector –cap de la Policia Municipal de Mollet del Vallès.
Francisco Javier Almendrote Cano, sergent de la Policia Municipal de Mollet del Vallès.
Carlos Aragón Flores, Inspector de la Guàrdia Urbana de Barcelona, com a tècnic especialista en
la matèria.
Juan R. Valcárcel del Castillo, sotsinspector de la Policia Municipal de Mollet del Vallès, com a
tècnic especialista en la matèria.
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Titular:
Suplent:

Manuel Gallego Ojeda, inspector de la Policia Local de l’Ametlla del Vallès, com a tècnic
especialista en la matèria.
Juan R. Valcárcel del Castillo, sotsinspector de la Policia Municipal de Mollet del Vallès.

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.
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.
4.

Aprovar la constitució del tribunal qualificador.

La constitució del tribunal es realitzarà el dia 25 d'abril de 2017 a les 9:30 hores a la sala de reunions de la
cinquena planta de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Plaça Major, núm. 1).
5.

Inici de la Fase d’oposició

El dia 25 d'abril de 2017 a les 10:30 hores resten convocades les persones admeses 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.

Mollet del Vallès,
Regidor – delegat de Recursos Humans

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]
GARZÓN LLAVINA, JOSEP MARIA
31/03/2017
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