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Primer.- Es designen els següents membres del Tribunal qualificador del procés selectiu per a
la provisió de dues places de personal funcionari al cos d’agents de la Policia Local
d’Almacelles:
President:

Alfonso López Gómez, Cap de la Policia Local de les Borges Blanques (titular)
Marc Ampurdanés Puig, Agent de la Policia Local de les Borges Blanques
(suplent)

Vocal 1:

Montse Gené Castan, funcionària de l’Ajuntament d’Almacelles (titular)
Carme Justribó Arnó, funcionària de l’Ajuntament d’Almacelles (suplent)

Vocal 2:

Bruno Josep Calero Estadella, caporal de la Policia Local de Mollerussa (titular)
Salvador Tuixans Marin, caporal de la Policia Local de Mollerussa (suplent)

Vocal 3:

Josep Maria Roig Gelet, designat per la Direcció Gral. d’Administració de
Seguretat (titular)
Eduard Cosculluela Guixé, designat per la Direcció Gral. d’Administració de
Seguretat (suplent)
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Vist que per Decret de l’Alcaldia d’Almacelles 2017/87, de 19 de juny de 2017, es va aprovar la
convocatòria de procés selectiu per a la provisió de dues places de personal funcionari al cos
d’agents de la Policia Local d’Almacelles, escala bàsica, grup C2, i les bases reguladores del
mateix.
Vist el contingut de la Base Cinquena reguladora del procediment selectiu per a la provisió de
dues places de personal funcionari al cos d’agents de la Policia Local d’Almacelles.
Aquesta Alcaldia, en compliment de les bases reguladores del procediment selectiu i en ús de
les atribucions conferides per la legislació vigent,

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

“JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb les facultats
que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret d’Alcaldia:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Per Decret d’Alcaldia 137/2017, de data 14 de setembre de 2017, es fa pública la designa del
membres del tribunal qualificador del procés selectiu per a la provisió de dues places de
personal funcionari al cos d’agents de la Policia Local d’Almacelles i que transcrit literalment
diu:

Codi Segur de Validació

Expedient: 2017/620 (03.02.00) -Selecció de personal

Url de validació

EDICTE

Ramon M. Cornellana Puigarnau, vicesecretari de l’Ajuntament d’Almacelles
(titular)
Òscar Lalana Foj, funcionari de l’Ajuntament d’Almacelles (suplent)
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Segon.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament
d’Almacelles.
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Secretari:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Cristobal Poquet Buil, funcionari de l’Ajuntament d’Almacelles (titular)
Antònia Villalba Castro, funcionària de l’Ajuntament d’Almacelles (suplent)

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Vocal 5:

Codi Segur de Validació

Silvia-Teresa Rosanes Mulet, representant de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (titular)
Jordi Azuara Casadas, Salvador Tuixans Marin, representant de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya (suplent)
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