ANUNCI

Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

P1-2021 (BOP 22/07/2021 i DOGC 8486 24/08/2021)
2 places Oficial 1a. d’Obres
Concurs oposició

Per resolució d’Alcaldia de 16 de novembre de 2021, es va aprovar:
1. La llista definitiva de:

a.

Persones admeses i exemptes de realitzar la prova de català:
1 ALARCON LOZADA, ENRIQUE
2 BUENO GARCIA, JUAN CARLOS
3 CALDERON VALLS, DANIEL
4 CORTES FLORES, FABIAN EDUARDO
5 JARA TORRES, DIONISIO
6 MANUEL MOLINA, JULIAN
7 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER
8 SEGURA GORDILLO, JORGE

b.

Persones admeses que haurien de realitzar la prova de català pe r no haver acreditat el nivell
B1 de català en la seva sol·licitud:
1 ROLDAN SUAREZ, DIEGO JESUS

c.

Persones excloses de la convocatòria per no aportar documentació acreditativa o no reunir els
requisits exigits de participació:
1 SANCHEZ GARCIA, ITALO DE JESUS

2. Prova de coneixement de català.
D’acord amb les bases 4 d) i 8.1.1 de la convocatòria, les persones que no han acreditat el nivell B1 haur an
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 7 de març de 2022 a les 10:00 h, a l’Ajuntament de Mollet del Vallès,
situat a la Plaça Major, núm 1.

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda auto ritzat 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

3. Prova de coneixement teòrica.
El dia 15 de març de 2022 a les 10:00 les persones admeses, resten convocades a l’Ajuntament de
Mollet del Vallès, Plaça Major, núm. 1 per a realitzar la prova de coneixement teòrica.

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

[Firma02-01]

EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
07/02/2022

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: f643eb18-8578-4eda-92af-a23df7d77728
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