ANUNCI

L’Ajuntament de Mollet del Vallès per decret del reg idor delegat de Recursos Humans de data 28 de
setembre de 2021, ha aprovat:
1.

Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria PLLT 3/2021, Cap de
Secció de Biodiversitat i Gestió del Verd:

Persones admeses :
1

ALEX MARCH RAURELL

Persones excloses:
Cap
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.
Les persones candidates admeses disposen d’un termini d’1 mes, comptador a partir de la data de la
publicació de la llista de persones admeses i excloses, per presentar la memòria o projecte a que fa
referència aquestes bases. La presentació es farà en format electrònic a través de la seu electrònica.
Finalitzat aquest termini, es farà pública a través del tauler d’edictes electrònics de l’Ajuntament la relació de
persones candidates amb la data i hora en què hauran d’exposar i defensar el seu treball davant la Junta.
2.

Modificar la composició del tribunal qualificador aprovat per decret de regidoria delegada de
Recursos Humans de data 13 de juliol de 2021:

President/a:
Titular: Valentín Gómez Sánchez, Cap del Servei d'Organització, persones i innovació a l’Administració.
Suplent: Patrícia Alonso Díaz, Tècnica d’organització i desenvolupament de recursos humans.
Vocals:
Titular: Antonio Martínez Martínez, Coordinador de l’Àmbit de Justícia Ambiental i Paisatge Urbà
Suplent: Josep Quesada Tornero, Coordinador de l’Àmbit de Territori, planificació urbanística i obres.
Titular: Gómez Jiménez, Ana Maria, Coordinadora General.
Suplent: Claudio Salaverría Mendizábal, Cap de Secció de Biodivers itat i Gestió del Verd.
Titular: Maria Ángels Rodríguez Vilaró, Cap de Secció de Manteniment de via pública i edificis.
Suplent: Claudio Salaverría Mendizábal, Cap de Secció de Biodiversitat i Gestió del Verd.
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Secretari/ària:
Titular: Maria Vegas Fernández, Cap de la Unitat de Gestió de Persones
Suplent: Eva Tamayo Gómez, Tècnica de gestió de persones

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

[Firma02-01]

EL SECRETARI ACCIDENTAL
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
28/09/2021

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: 3184c7c3-acb2-4110-91ab-4b1f1331151e
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