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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT D'ALELLA
ANUNCI sobre aprovació provisional de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió
mitjançant promoció interna per al nomenament com a funcionari de carrera d’una plaça de sergent de
Policia Local.
Per Decret de l'Alcaldia núm. 1391/2017, d'11 d'octubre, i en relació a l'expedient de Secretaria núm.
106/2017 de convocatòria del procés selectiu per a la provisió mitjançant promoció interna pel nomenament
com a funcionari de carrera d'una plaça de Sergent de Policia Local de l'Ajuntament d'Alella, les bases del qual
foren publicades al BOPB de 14 d'agost de 2017, al DOGC núm. 7440 de 24 d'agost de 2017, al tauler d'edictes
de la Corporació i a la pàgina web municipal, es va resoldre;

1r.) Aprovar provisionalment la llista d'admesos i exclosos al concurs oposició, que a continuació es relacionen:
ADMESOS
CASAS TORNER, TOMÀS
EXCLOSOS
Cap.

2n.) Atorgar un termini de 10 dies, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'edictes de la Corporació i a la pàgina web municipal, a l'efecte
que els interessats puguin formular les reclamacions que considerin oportunes contra la llista provisional.
Transcorregut l'esmentat termini sense que es formulin reclamacions la llista s'entendrà aprovada amb
caràcter definitiu.

3r.) Nomenar el següent Tribunal qualificador:
President: Félix-José Valdés Conde, Secretari General de la Corporació, com a titular, i Pau Sanz Gimenez,
Secretari General de l'Ajuntament de Tiana, com a suplent.
Secretari: Alba Coll Cuquerella, Administratiu, com a titular, i Laura Aguilera March, Administrativa, com a
suplent.
Vocals: Josep Antoni Gómez Nicolàs, Cap Policia Local d'Alella, com a titular, i Lluís Gómez López, Cap unitat
investigació ABP, com a suplent.
Oriol Rivera Bertran, Gerent, com a titular, i Amadeu Pujol Puig, Interventor, com a suplent.
Roser Homs Arenas, Tècnic Mig Recursos Humans, com a titular, i Montserrat Corral Saldaña, com a suplent.
Pere Anglada Canal, com a titular, i Joan Sánchez Fuentes, com a suplent, com a representants de la Direcció
General d'Administració de Seguretat.
Daniel Sanabria Fernández, com a titular, i Joaquim Martín Sanjuan, com a suplent, com a representants de
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Jordi Rovira Artero, com a titular, i Àngels Creus Inglés com a suplent, com a tècnics experts designats per
l'Alcaldia pertanyents als cossos i forces de seguretat de Catalunya.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7490 - 8.11.2017
CVE-DOGC-A-17299148-2017

4t.) Comunicar que la primera prova del concurs oposició, Prova psicotècnica, tindrà lloc el dia 28 de novembre
de 2017, a les 9:30 hores, a la Sala de Sessions de l'Ajuntament d'Alella.

El dia, hora i lloc de celebració dels restants exercicis s'anunciarà al tauló d'anuncis de l'Ajuntament.

Alella, 26 d'octubre de 2017

Félix-José Valdés Conde
Secretari general

(17.299.148)
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