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Font Vives, Josep

Havent finalitzat el termini per a la presentació d’instàncies, i vista la documentació
aportada pels interessats, en virtut de les competències que m’atorguen els articles 21
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva nova
redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local a Catalunya,

15/12/2017 Secretària

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del 24 de juliol de 2017, va aprovar les
bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a l’accés, en règim de
funcionari de carrera i pel sistema de concurs oposició de mobilitat horitzontal, d’una
plaça vacant d’agent de policia local.
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DECRET D’ALCALDIA

Boté Massagué, Mireia

Exp. Núm. 2017/2572

HE RESOLT:

1. APROVAR la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos següent:
ADMESOS:

CAUSES EXCLUSIÓ
1
1, 2
3
1, 2
1

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

a3a7aad2392146fd80018c1a1349e07a001

Url de validación

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Metadatos

Servei signatura
electrònica Ajuntament
Premià de Dalt

Clasificador: Resolució Núm. Resolución: 2017/1956 - Fecha Resolución: 15/12/2017

15/12/2017 Alcalde

COGNOMS I NOM
Clavijo Mor, David
Garcia Fernandez, Sara
Lloret González, Alfonso Jesús
Nicolas Cobos, Daniel
Puertolas Alonso, Oscar

EXCLOSOS:
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NÚM.
1
2
3
4
5

CATALÀ
NO EXEMPT
NO EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT

Triadó Bergés, Josep

COGNOMS I NOM
Galvez Rodriguez, Franscisco Manuel
Goy Gotarra, David
Medina Angel, Juan Angel
Sanmartín Olmo, Antonio

15/12/2017

NÚM.
1
2
3
4

CAUSA D'EXCLUSIÓ

1

No reunir o acreditar el requisit d'antiguitat exigit a la base
tercera, punt 3.1, apartat d)
No haver satisfet els drets d'examen o, no acreditar l'exempció
que ho justifiqui d'acord amb el que disposa la base 4, punt 4.3,
apartat h) de les bases reguladores

2
3

15/12/2017 Secretària

Nº
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Boté Massagué, Mireia

Exp. Núm. 2017/2572

No reunir el requisit exigit a la base tercera, punt 3.1, apartat h)
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2. COMUNICAR als aspirants que, d’acord amb el que preveuen les bases cinquena i
sisena de les que regulen el present procediment, la designació dels membres del
tribunal així com el dia, l’hora i el lloc d’inici de la primera prova es faran públiques
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal amb la relació
definitiva d’aspirants d’admesos i exclosos.
3. PUBLICAR el present Decret al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal concedint un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de la seva
publicació, per presentar reclamacions o esmenes. Si no se’n presentés cap, la
llista s’entendrà elevada automàticament a definitiva. Les al·legacions presentades
seran resoltes pel mateix òrgan.
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura.

Mireia Boté Massagué

15/12/2017 Alcalde

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

a3a7aad2392146fd80018c1a1349e07a001

Url de validación

https://sedesimplifica02.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Metadatos
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Josep Font Vives

En dono Fe,
La secretària general,

Triadó Bergés, Josep

Josep Triadó Bergés

El regidor d’Organització Administrativa
i Recursos Humans

15/12/2017

L’alcalde,

