ANUNCI
Convocatòria:
Places:
Sistema de selecció:

P3-2021 (BOP 29/07/2021 i DOGC 8532 28/10/2021).
2 Agent Cívic/a
Concurs oposició.

Per resolució d’Alcaldia de 10 de febrer de 2022 i 16 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.
9.

BAUTISTA PERAL, HECTOR
BECERRA RODRIGUEZ, GEMMA
GARCES SEGURA, JOEL
GONZALEZ NOGUES, XAVIER
MATEOS ANTON, CHRISTIAN
MOLINA BLAZQUEZ, ALEX
NAVARRO MARQUEZ, CRISTINA
ROBLES JORDA, JORDI
SAAVEDRA CAMPOY, M. ROCIO

Persones excloses per no haver acreditar el pagament dels drets d’examen.
1. PAEZ MONTSERRAT, RAQUEL
2. ZARAGOZA BERENGUER, SAVIER
3. BAZ BERNAL, ANTONIO
Persones admeses, que han de realitzar la prova de nivell de suficiència de català (C1) per no haver
acreditat la certificació pertinent.
1.
2.
3.
4.

BARONA COMECHE, ALEJANDRO MIGUEL
MORCILLO CHICOTE, EVARISTO
TAPIA GARCIA, DAVID
ZARAGOZA BERENGUER, XAVIER

Persones, condicionades a pres entar el carnet de conduir A2 - B abans del nomenament com a
funcionari/ària
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BAROMA COMECHE, ALEJANDRO MIGUEL (A2)
BAUTISTA PERAL, HECTOR (A2)
BECERRA RODRIGUEZ, GEMMA (B – A2)
MOLINA BLAZQUEZ, ALEX (B – A2)
MORCILLO CHICOTE, EVARISTO (B – A2)
NAVARRO MARQUEZ, CRISTINA (B – A2)
PAEZ MONTSERRAT, RAQUEL (B – A2)
TAPIA GARCIA, DAVID (A2)
ZARAGOZA BERENGUER, XAVIER (A2)
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2. Aprovar la composició definitiva del tribunal qualificador
President/a:
Titular:

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

Suplent

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

Vocals:
Titular:
Suplent:

Laura Tintó Botey, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Isabel González Vila, a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Titular:

Javier Almendrote Cano, Sot-inspector de la Policia Municipal de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès.
Jessica Carrera Rendón, Sergenta de la Policia Mun icipal de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès.

Suplent:
Titular:
Suplent:

Jessica Carrera Rendón, Sergenta de la Policia Municipal de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès.
Fernando Marcén Albero, Sergent de la Policia Municipal de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès.

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 3 de formació de la cinquena planta de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès (Plaça Major, núm. 1), el dia 19 d’abril de 2022 a les 9:30 hores.

4. 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 C1) 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 19 d’abril de 2022 a les 10:00 h, a la sala de formació 3 de la cinquena
planta de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Plaça Major, núm.1).
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5. Proves de coneixements teòrics i pràctics.

La realització d’aquestes proves serà el dia 3 de maig de 2022, a les 10:00 hores, les persones admeses,
resten convocades a la recepció de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, situat a la Plaça Major, 1 bxs per a
realitzar les proves de coneixements teòrics i pràctics.

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

[Firma02-01]

EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
09/03/2022

[Firma03-01]

Codi segur de verificació: 6cd7c4ef-a30b-4e71-8c4d-adbcb4d480c7
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