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Núm. 7751
AJUntAment de cAssÀ de LA seLVA 

Edicte de rectificació 

Vista la convocatòria per a la selecció de persones que integraran la 
borsa de treball de personal d’agent interí de la policia local, publi-
cada al BOP de Girona núm. 5753, de 26 de maig de 2015

Vist que l’Ajuntament de Cassà de la Selva, mitjançant Decret 
d’Alcaldia 2015/648 de data 6 de juliol de 2015 va aprovar la llista 
provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a 
la selecció de persones que integraran la borsa de treball de personal 
d’agent interí de la policia local.

Vista la llista provisional d’admesos i exclosos, publicada en el BOP 
de Girona número 134, de data 14 de juliol de 2015

Vist que un dels aspirants de la convocatòria no es va incloure a 
l’esmentada llista provisional d’admesos i exclosos, publicada en el 
BOP de Girona número 134, de data 14 de juliol de 2015

Per tot això,

RESOLC:

Primer.- Aprovar la rectificació de la llista provisional aprovada 
per Decret d’Alcaldia 2015/648 per haver omès un dels aspirants 
que ha resultat ser admès després de l’avaluació de la documen-
tació aportada.

Segon.- Declarar exclosos amb caràcter provisional el següents aspi-
rants (la documentació aportada a partir del dia 14 de juliol de 2015 
s’inclourà a la publicació de la llista definitiva):
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Tercer.- Atorgar un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la seu electrònica de 
l’Ajuntament i al tauler d’edictes, per tal que els aspirants formulin 
les al·legacions, reclamacions i recusacions que estimin oportunes, 
fent avinent que, si no se’n presenten, la llista provisional d’ ad-
mesos i exclosos quedarà elevada a definitiva i no caldrà tornar-
la a publicar. La resta de resolucions que s’escaiguin en la trami-
tació del procés de selecció, es faran públiques a la pàgina web de 
l’Ajuntament i al tauler d’edictes. 

Quart.- Designar el Tribunal Qualificador que estarà format pels se-
güents membres: 

President titular:  Sr. Joan Mora Reyes 
Suplent:  Sra. Cristina Sencianes Medina 
Secretària:  Sra. Cristina Pou Molinet 

Vocals: 
Titular:   Sr. Joan Linde Ribes, representant de la Direcció General 

d’Administració de Seguretat 
Suplent:  Sr. Carles Vega Garrido, representant de la Direcció Gene-

ral d’Administració de Seguretat 
Titular:   Sr. Antonio Carrera Sánchez, representant de l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya 
Suplent:  Sr. Carles Roselló Pujol, representant de l’Institut de Segu-

retat Pública de Catalunya 
Titulars:  Sra. Íngrid Gelabert Molina i Sr. José Luis Lara Duran, re-

presentants de l’Administració Local 
Suplents:  Sr. Joaquim Plantés Casadevall i Sr. Toni Planas Sala, re-

presentants de l’Administració Local 
Tècnics  Titulars: Sr. Alfonso Serrano Garcia i Sr. Jose Antonio Pérez 

Muñoz, Tècnics designats per l’Administració Local 
Tècnics  Suplents: Sr. José Cuadrado Ascensio i Sr. Joan Salcedo Ga-

llego, Tècnics designats per l’Administració Local 
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Cinquè.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web de l’Ajuntament 
de Cassà de la Selva i al taulell d’anuncis. 

El lloc, data i hora del començament dels exercicis i l’ordre d’actuació 
dels aspirants serà publicat a la llista definitiva d’admesos i exclosos.

Cassà de la Selva, 17 de juliol de 2015 

Martí Vallès i Prats 
Alcalde 


