
 
 
 
 
 
 

El regidor de l’Àrea d’Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 9.455 de 27 de maig de 2022, 
va acordar el següent: 
 

DECRET  

1.Desestimar les al·legacions presentades pel Sr.  ALBERTO DEL ALAMO CUADRADO contra el decret núm. 7862 de 3 
maig de 2022, quant a la seva exclusió de la llista provisional d’admesos, atès que, tot i la seva experiència com a Cap de 
Departament d’Activitats i Seguretat dels Establiments,  no ha acreditat els 2 anys d’experiència en emergències, 
seguretat ciutadana o serveis contra incendis o 2 anys d’experiència en adm. públiques en llocs les funcions 
específiques dels quals tenguin relació amb les funcions especifiques/ competències pròpies del lloc de treball 
requerit a la convocatòria. 
 
2. Admetre per prendre part a la convocatòria aprovada per decret del Regidor d’Hisenda, Innovació i Funció pública  
núm. 4825 de data 24 de març de 2022 per a la cobertura provisional en comissió de serveis pel sistema de concurs del 
lloc de treball de Cap de Comandament Operatiu del SCIS (F50090001), adscrit a l’Àrea de Seguretat Ciutadana, a les 
persones aspirants que es relacionen a continuació: 
 

ORD NOM DNI 

1 BONASTRE MUÑOZ, MERCE ***8929** 

2 CARRILLO MARTINEZ, JOSE M ***4528** 

3 GARCIA COLOMER, EDER ***4131** 

4 MANCHA LORENZO, MARTIN ***2006** 

5 PLATA BUADES, ANTONIO ***7678** 

6 TORRES MARI, PEDRO ***0459** 

 
3. Excloure de la tramitació a : 
 
ORD NOM DNI MOTIU EXCLUSIÓ 

1 DEL ALAMO CUADRADO,ALBERTO ***3511** No acreditar els 2 anys 
d’experiència en emergències, 
seguretat ciutadana o serveis 
contra incendis o 2 anys 
d’experiència en adm. 
públiques en llocs les funcions 
específiques dels quals 
tenguin relació amb les 
funcions especifiques/ 
competències pròpies del lloc 
de treball 

2 PAYERAS RODRIGUEZ, JAIME ***9345** No pertànyer al grup A 
requerit a la convocatòria 

 
4. Publicar  aquesta resolució  a la pagina web de l’Ajuntament.  
 
 
 

UUnniittaatt  eemmiissssoorraa:: DEPARTAMENT DE PERSONAL 03040300 

  SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROVISIÓ  

AAssssuummppttee:: Llista definitiva de persones admeses i excloses  


