ANUNCI
Convocatòria:
Plaça :
Sistema de selecció:

NP-1-2020 (DOGC 8068 20/02/20)
Borsa treball d’Ajudant d’Obres
Oposició lliure

Per resolució de la regidoria de Recursos Humans de data 22 de juny de 2020 s’ha resolt.

1.

Aprovar la llista provisional de persones admeses i exemptes de realitzar la prova de català.
1

ATENZA RUIZ, HUGO

2

CALDERON VALLS, DANIEL

3

CASTILLA HANS, SALVADOR

4

GONZALEZ CRESPO, DANIEL

5

MENES LLOPART, OSCAR

6

PAGES GONZALEZ, DAVID

7

PUMAROLA MANJON, JOSEP

8

ROLDAN SUAREZ, DIEGO JESUS

Persones admeses, condicionades a acreditar el pagament dels drets d’examen

a)

Per no estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

1.

SANCHEZ CASTARNADO, ALEX

b)

Per percebre prestacions aprovades per l’INEM-SEPE

1

CASTELLANO VALVERDE, DAVID

2

FERNANDEZ PRADAS, JOSE

3

GARCIA FERNANDEZ, MANUEL

4

SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIE R

5

SICILIA LOPEZ, ALBERTO

Persones admeses condicionades a acreditar el carnet de conduir en el termini màxim d’un any a comptar de la
finalització del procés selectiu.

1

ATENZA RUIZ, HUGO

2

GARCIA FERNANDEZ, MANUEL

3

SANCHEZ CASTARNADO, ALEX

4

ROLDAN SUAREZ, DIEGO JESUS

Persones admeses que han de realitzar la prova nivell bàsic de català (A2) per no haver acreditat la certificació
pertinent:

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

1

CASTELLANO VALVERDE, DAVID

2

CRUZ RODRIGUEZ, MANUEL

3

FERNANDEZ PRADAS, JOSE

4

GARCIA FERNANDEZ, MANUEL

5

GARCIA MERINO, ILDEFONSO

6

HARRAK , AHMED

7

SANCHEZ CASTARNADO, ALEX

8

SICILIA LOPEZ, ALBERTO

Aquesta llista restarà elevada a definitiva si en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci a la Seu electrònica de l’Ajuntament no es presenta cap tipus de reclamació.
2.

Aprovar la composició del tribunal qualificador

President
Titular:
Suplent:
Vocals
Titular:
Suplent:
Titular:

Valentín Gómez Sánchez, cap de Servei d’Organització, Persones i Innovació a
l’administració.
Patricia Alonso Díaz, Tècnica d’Organització i desenvolupament de Recursos Humans.
Josep Gallemí Mora, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Oscar Fernández Ballesteros, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
M. Àngels Rodriguez Vilaró, cap de secció de manteniment via opública i edificis.
Claudio Salaverria Mendizábal, cap de secció de Biodiversitat i Gestió
del Verd

Suplent:
Titular:
Suplent:

Xavier Rabal Valero, cap d’Unitat tècnica d’obres i manteniment
Alex March Raurell, cap d’Unitat Tècnica de Parcs i Jardins.

Vocal - secretari/ària
Titular:
María Vegas Fernández, funcionària adscrita al Servei d’Organització, Persones i Innovació a
l’administració.
Suplent: EvaTamayo Gómez, funcionària adscrita al Servei d’Organització, Persones i Innovació a
l’administració.
La composició del tribunal es publicarà al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’edictes de
la corporació i a la seu electrònica.
3.

Aprovar la constitució del tribunal qualificador.

El tribunal qualificador es constituirà a la sala 3 de formació de la cinquena planta de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès (Plaça Major, núm. 1) el dia 3 de setembre de 2020 a les 9:15 hores.
4. Prova de coneixement de català
D’acord amb les bases 2 d) i 6.1.1 de la convocatòria les persones que no han acreditat el nivell A2) hauran
de realitzar, prèviament a la prova teòrica, la prova de coneixements de català.
La prova serà administrada i valorada per personal tècnic del Consorci de Normalització Lingüística (Servei
Local de Català) a traves dels protocols tramesos per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
La mateixa és eliminatòria i es qualificarà d’apte o no apte.
Aquesta prova es realitzarà el dia 3 de setembre de 2020 a les 9:30 hores a la sala de formació núm. 1 i 2 de
la planta cinquena de l’edifici administratiu de l’Ajuntament de Mollet, situat a Plaça Major, núm. 1 i resten
convocades les següents persones:
1

CASTELLANO VALVERDE, DAVID

2

CRUZ RODRIGUEZ, MANUEL
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

3

FERNANDEZ PRADAS, JOSE

4

GARCIA FERNANDEZ, MANUEL

5

GARCIA MERINO, ILDEFONSO

6

HARRAK , AHMED

7

SANCHEZ CASTARNADO, ALEX

8

SICILIA LOPEZ, ALBERTO

5. Proves de coneixements teòrics i pràctics.
El dia 8 de setembre de 2020 a les 9:30 les persones admeses, resten convocades a l’Ajuntament de Mollet
del Vallès, Pl. Major, 1 per a realitzar la prova de coneixements teòrics.
El dia 10 de setembre de 2020 a les 9:30 les persones aprovades, resten convocades a les dependències de
la Brigada d’Obres ( C/ Francesc Ferrer i Guàrdia, núm. 2 bis) , per a realitzar la prova de coneixements
pràctics.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

TORRECILLA BENITEZ, JUAN
IGNACIO
25/06/2020

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: c602dd5d-8f6f-4cec-a52c-80b241c08a41

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
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