ANUNCI
Convocatòria:
Plaça :
Sistema de selecció:

NP-2-2020 (DOGC 8068 20/02/20)
Borsa treball d’Ajudant de Jardineria
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

ARMADANS SARIOL, ORIOL

2

AZAR EL BAKHTI, YOUNES

3

CALDERON VALLS, DANIEL

4

CASTILLA HANS, SALVADOR

5

DAALI , ABDELALI

6

GARCIA SEGURA, ALBERT

7

GONZALEZ CRESPO, DANIEL

8

GONZALEZ GONZALEZ, SERGI

9

GUTIERREZ PUCHAL, SONIA

10

HERNANDEZ ORDUÑA, OLGA

11

MENES LLOPART, OSCAR

12

PAGES GONZALEZ, DAVID

13

PUMAROLA MANJON, JOSEP

14

ROLDAN SUAREZ, DIEGO JESUS

15

TORRALBA UREÑA, ANDRES

16

TORREMOCHA LOPEZ, RAUL

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

a)

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

1.

SALAS LUZ, ALBERTO

b)

Per percebre prestacions aprovades per l’INEM-SEPE

1 COBO ALCUDIA, NURIA
2 CRUZ ALCARAZ, SONIA
3 FERNANDEZ PRADAS, JOSE
4 GARCIA FERNANDEZ, MANUEL
5 GONZALEZ MARTINEZ, RICARDO
6 GUILLAMET VICENTE, FERRAN
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7 LORENZ VILA, VICTOR
8 MARQUEZ PRUNES, JOAN

Persones excloses per no acreditar el carnet de conduir .

1.
2.

GARCIA FERNANDEZ, MANUEL
ROLDAN SUAREZ, DIEGO JESUS

Persones admeses que han de realitzar la prova de nivell de català A2 per no haver acreditat la certificació
pertinent.

1

CISSOKHO CAMARA, HADAMOU

2

CLARET PIQUERO, JORDI

3

CRUZ RODRIGUEZ, MANUEL

4

FERNANDEZ PRADAS, JOSE

5

GALAN REQUENA, JUAN MANUEL

6

GARCIA FERNANDEZ, MANUEL

7

GARCIA MERINO, ILDEFONSO

8

HARRAK , AHMED

9

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:

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

Vocals
Titular:
Sara Jiménez Castañeda, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: M. Glòria Ramón Olivé, a proposta de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya.
Titular:

Josep M. Mompin Valeri, cap de Servei de Justicia Ambiental i Paisatge
Urbà
Suplent: Claudio Salaverria Mendizábal, cap de secció de Biodiversitat i Gestió
del Verd
Titular:
Suplent:

Alex March Raurell, cap d’Unitat Tècnica de Parcs i Jardins.
Claudio Salaverria Mendizábal, cap de secció de Biodiversitat i Gestió
del Verd

Vocal - secretari/ària
Titular:
Suplent:

María Vegas Fernández, funcionària adscrita al Servei d’Organització,
Administració Electrònica i Recursos Humans.
EvaTamayo Gómez, funcionària adscrita al Servei d’Organització,
Administració Electrònica i Recursos Humans.
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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 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 a les 9:30 hores a la sala de formació núm. 3 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

CISSOKHO CAMARA, HADAMOU

2

CLARET PIQUERO, JORDI

3

CRUZ RODRIGUEZ, MANUEL

4

FERNANDEZ PRADAS, JOSE

5

GALAN REQUENA, JUAN MANUEL

6

GARCIA FERNANDEZ, MANUEL

7

GARCIA MERINO, ILDEFONSO

8

HARRAK , AHMED

9

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.
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còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
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El dia 22 de setembre de 2020 a les 9:30 les persones admeses, resten convocades a les dependències de
la Brigada d’Obres (C/Francesc Ferrer i Guàrdia, 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: 7c7a2a13-a152-4fbb-bdc1-8825a468c0db
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