ANUNCI
Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

P2-2021 (BOP 16/08/2021 i DOGC 8486 24/08/2021).
1 Tècnic/a d’Informació i Participació.
Concurs oposició.

Per resolució d’Alcaldia de 3 de febrer de 2022, s’ha resolt:

1. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria:
Persones admeses i exemptes de realitzar la prova de català.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CHACON JIMENEZ, CARLOS
COMPANY ESTADELLA, RAMON
DOMINGUEZ MONTORNES, JOAQUIN
ERRA ROS, MONTSERRAT
LLANAS LOPEZ, MARIA DEL MAR
MAS VALLVE, ZORAIDA
ROCA PASCUAL, ANDRES
SABATE BUTI, SERGI

Persones excloses:
Persones excloses, per no haver acreditar el pagament dels drets d’examen.
1. AMORES SANCHEZ, DAVID
2. CORBELLA BOADA, DOMENEC
3. SALLENT SERRA, JOSEP
Persones excloses, per no estar en possessió de la titulació pròpia del subgrup A2
corresponent al títol de Grau en Periodisme, o qualsevol grau de la branca de Periodisme, atès
l’art 4 e) de les bases de la convocatòria.
1. CORBELLA BOADA, DOMENEC
2. Ratificar la composició del tribunal qualificador.
President/a:
Titular:

Valentín Gómez Sánchez, Cap de Servei d’Organització, Persones i Innovació a
l’Administració.

Suplent
Vocals:

Patricia Alonso Díaz, Tècnica d’Organització i Desenvolupament de Recursos Humans.

Titular:
Suplent:

Ana Blasco Fraile, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Rosó Borràs Ruz, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Titular:
Suplent:

Ana Gómez Jiménez, Coordinadora General.
Begoña Ballvé Jerez, Cap del Servei d’Assessoria Jurídica i Compliance.

Titular:
Suplent:

Raúl D. González del Pozo, Director de Cooperació Territorial i Pla Estratègic.
Jordi Bertran Duarte, Tècnic de Recerca i Divulgació.

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.molletv all es.cat /eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.c at – ajuntament@molletvall es.cat

Vocal - secretari/ària
Titular:

María Vegas Fernández, funcionària adscrita al Servei d’Organització, Persones i Innovació
a l’Administració.

Suplent:

Eva Tamayo 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 de reunions de la 4ª planta de l’edifici tècnic-administratiu de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Plaça Major, núm. 1), el dia 8 de març de 2022 a les 9:15 hores.

4. Ratificar la data i el lloc de realització de la prova de coneixement teòric i pràctic.
La realització d’aquestes proves seran el dia 8 de març de 2022, a les 10:00 h. Les persones admeses
resten convocades a la recepció de l’Ajuntament de Mollet situat a la Plaça Major núm . 1 de Mollet del Vallès
per realitzar les proves de coneixements teòrics i pràctics, d’acord amb l’apartat 8.1.3 i l’apartat 8.1.4 de les
bases reguladores de la present convocatòria.

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

[Firma02-01]

EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
04/02/2022

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: 43599100-fe52-40fd-9afe-c241d16f859f
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