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DECRET D’ALCALDIA Expedient 870/2018 

_ 
 _ 
Finalitzat el termini d'esmena i de conformitat amb les bases de la convocatòria per a la provisió d’1 plaça 
d’auxiliar de policia – vigilant municipal-- , enquadrada dins del Grup E, Subescala de Serveis especials de 
la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Falset, en virtut de les facultats que m'atorga la Legislació 
vigent, 
 
Vist el que es disposa a l’apartat 2n de la Base cinquena de les aprovades per la Junta de Govern Local, en 
sessió de data 29 de maig de 2018 i que regeixen la present convocatòria  
 
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i en concret, els apartats g) , h) i s) de 
l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
El 29 d’agost de 2018 es va publicar la resolució amb a llista definitiva d’admesos i exclosos de les proves 
de selecció per la provisió d’una plaça d’auxiliar de policia –vigilant municipal- així com la composició del 
tribunal de les proves selectives  

_ RESOLC 
 
PRIMER.- D’acord amb la base 11a es dóna coneixement de la relació nominal dels membres per que els 
interessats puguin, si ho estimen convenient, promoure's recusació en els termes previstos a l'article 24 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
_ 

President  
Àngel Fernàndez Alberola, suplent Lidia Pino Mauri en representació de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya 
 
Secretari/a, amb veu i vot 
Maria Assumpció Escoda Aragonès, secretaria – interventora – tresorera accidental 
 
Vocals 

 
- Pilar Navarro Llop, suplent Montse Bartolomé en representació dels representats dels treballadors  

 
- Marisol López, suplent Patricia Sanchez  
- Maria Teresa Corzo, suplent Mari Carmen Carreras 

 
La pertinença a aquest òrgan de selecció és a títol individual i no es fa en representació o per compte de 
ningú. 

 
_ 
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i efecte oportú. 
 
Falset,  data i signatura electrònica al marge 
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