EXP.752/2021

EDICTE
Per Decret de l’Alcaldia número 331/2021, de l’1 de juliol, s’ha resolt:
“Primer.- Nomenar el Tribunal Qualificador del procés selectiu de 2 places
d’agent de la Policia Local, 1 plaça una pel sistema de concurs-oposició lliure i
una pel sistema de concurs oposició reservat a mobilitat horitzontal, i constitució
d’una borsa de treball de la següent forma:
Titular:
Vocals:

Secretària:

Sra. Rebeca Lalinde Polan, sergent Cap de la Policia local de Teià,
i com a suplent el Sr. Antonio Sánchez Almansa, caporal de la
Policia local de Teià.
Titular 1: Sr. Lluís López Garcia, Cap de la Policia local de Vilassar
de Mar, amb qualificació tècnic en la matèria i com a suplent el Sr.
Antonio Valera de Maya, sergent de la Policia local de Vilassar de
Mar.
Titular 2: Sr. Jose Luis Salvador Gracia, sergent Cap de la policia
local de Cabrils, amb qualificació tècnic en la matèria, i com a
suplent el Sr. Javier Joya Ponce, agent de la policia local de Cabrils
.
Titular 3: Sr. Antoni Vegas López, designat en representació del
Departament de l'Interior per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya. i com a suplent el Sr. Enric Olmo Ríos, designat en
representació del Departament de l'Interior per l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya.
Sra. Sylvia Solsona Riera, auxiliar administrativa de l’Ajuntament
de Teià, i com a suplent la Sra. Cristina Jiménez Vicente,
administrativa de l’Ajuntament de Teià.

El Tribunal podrà incorporar personal especialista que l’assessori. Aquestes
persones actuaran amb veu però sense vot, per debatre exclusivament qüestions
relatives a les matèries que són de la seva competència tècnica. Estaran sota la
direcció de l’òrgan de selecció i el seu nomenament es farà constar a l’acta de la
reunió en què es decideixi.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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Segon.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web www.teia.cat
i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Teià.”
Teià, a data de la signatura electrònica
L’alcalde
Andreu Bosch i Rodoreda
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