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Aiuntamerit de PolafoJJs

ÀNUNCI

Atès que per Junta de Govern Local, de data 23 de maig de 2017, s'han aprovat les
bases que regiran la convocatòria del procés de selecció mitjançant concurs-oposició
?liure, per a la provisió de tres agents de la Policia Local de Palafolls.

Vist que ha finalitzat el teÏmini de presentació d'instàncies per a participar en el
procediment selectiu mitjançant concurs-oposició ?liure, per a la provisió de tres agents
de la Policia Local de Palafolls, d'acord amb l'anunci publicat al DOGC núÏn. 7387, de
data 9 de juny de 2017.

Vist el Decret d'Alcaldia 952/2017, de data 26 de juliol, on es resol aprovar la ?lista
provisional d'aspirants adÏnesos i exclosos, així com atorgar un terÏnini d'aHegacions
de 10 dies en els interessats.

De conformitat amb el que disposa les bases de la convocatòria i d'acord amb les
atribucions que en confereix l'aÏticle 21.1 .g) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases
de Règim Local i l'article 53.1 .h) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, per Decret d'Alcaldia núÏn. 1016/2017, de data 2 d'agost de 2017 s'ha
resolt:

Primer.- Convocar als aspirants admesos per a la celebració de les proves els dies 25 i
26 de setembre de 2017, al pavelló d'esports Palauet, situat al caÏÏer Ramón Turró s/n
de Palafolls, havent de presentar-se amb el Document Nacional d'ïdentitat, i segons el
següent detall:

DATA
25/09/20 i ?i
25/09/2017
25//09/20 17

HORA
09:00 hores
09:30 hores
12:00 hores

PROVA

Constitució del Tribunal

Prova de cultura general
Exercici específic coneixements del català

25/09/2017 15:OOhores Provad'aptitudfísica

26/09/20 17
26/09/20 17

09:00 hores
14:OOhores

Prova pràctica
Valoració de mèrits

Segon.- Aprovar la composició del Tribunal Qualificador que estarà format pels
membres següents:

President:

Titular: senyor Miguel Àngel Marín Rubiano, fiÏncionari de l'Ajuntament de Palafolls.
Suplent: senyor José Antonio Sancho Tena, funcionari de l'AjuntaÏnent de Palafolls.
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Vocals:

Titular: senyor José Luís Moreno Avellanedas, funcionari de l'Ajuntament de Palafolls.
Suplent: senyor Valentí Monserrate Reig, funcionari de l'Ajuntament de Palafolls.

Titular: senyor Josep Bellonch i Sauri, funcionari de l'Ajuntarnent de Sant Vicenç de
Montalt.

Suplent: senyor Servando Gómez Gonzí'lez, funcionari de l'AjuntaÏnent de canet de
Mar.

Titular: senyor Vicenç Montero Fernidez, funcionari de l'Ajuntament de Torroella de
Montgrí.
Suplent: senyor Josep Maria Barba NavaÏÏo, funcionari de l'Ajuntaínent de Sant Pol de
Mar.

Titular: senyor Joaquim MaÏtín Sanjuan, en representació de l'Jnstifüt de Seguretat
Pública de Catalunya.
Suplent: senyor Carles Santacreu Manuel, en representació de l'Ïnstitut de Seguretat
Pública de Catalunya.

Tifülar: senyor Joan Carles MataÏnala Cabrera, en representació de la Direcció General
de la Policia.

Suplent: senyora Mercedes Gonzàlez Rueda, en representació de la Direcció General de
Policia.

Secretari: Joan Ignasi Carles Ledesma, funcionari d'Administració Local amb
habilitació estatal de l'Ajuntament de Palafolls, o funcionari en qui es delegui.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web
'www.palafolls.cat).
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Palafolls, 8 d'agost de 2017
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